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TÜRK TAR~Hlr~ MEŞH;-;vR~~ .ı 1 Yeni me~epler 
-~ AY HM! ~ Aumdor Must~a para . 2~ .. .;J ~arltu oos ıne~tep mnasıom Eşref in bergüzarı 

--·······----
Selimin idamı lazımdi, fakat mnı~li Hill~i .. Rıwt.l.oıki siı;.:Lcr ıııcdan iftiharıındır ht.!niın, 

ÇUnkli n.ı;lıını Mustaf<l)'.'1 btr~il1..uınhlır bı.!aiın. 

- -- - ı·r·ıhzo:- ,.... :rıüşh;:ın~. ·r:r.zur, 

S-ebcıstiyan, Seİimin hayatına kastedilecek \ i!-lı·ctkrile. 

ll.ıvhurt 'c 
·rural k:ı1.a

larında ını..:1.:-

olursa. Napolyonun intikam almıya 
kalkışacağını ihtar etmişti 

SehastiYani giderken 
• < 

'iikt'l:'ıya: 
« Snlhiiıı Türklerin 

~·ııııml fa\ ık tılacnk 
• 

sıırelle taııziıninc iın-

pt'ratoı· , apolyoııun 
t•alıı;;tı~ıııı 1e'miıı eımis: 
~ J t..- • 

- « Beııiın Parise 
a~ak ha~maın mii:o.ale
Jıamn akli tarihi ohıı'. )) 

1 tenıişli. Sc•bastıyani 
~'' rıea ordu va da hu . . 
ıııaalde tnhriratlar vaz-, 
ıııı~tı. l 11 

Hehit• Efendinin bun-
• 

tarı işitmenwsine im
k<'ın voktu . 

• 
Belık efendi, birkac 

• • 
a\ ınel l\cfik efendinin 

' 
ha~' ur<luğu \asılalaı·a 
c·attı. saraydaki (Xezir) 
'e fcttalı ağalara so
kuldu. [2] 
Tıpkı l\efik efendi 

gibi nıukddimelerle sö-, 
ze giri~ti: 

« De' let Sekban başı 
:'lluslafa ile Kabakcı • 
)[ ustafaııı n elindedir.» 

«Se\ ketlu keraıııetlu 
• 

ı•adişalıı aleıııpenah e
feıulimiz; .\llahlan ko
rkmaz, l,~yganıberdcn 
utanmaz bir alay bi.ii:,rat 

< ' 

} üzündeıı rahat ede-
miyor 'e bir şeyhislaını 
azledemi~oı'.ı> l 3J 

llusyalı bile: 
«- Biz kahakcı a~ 

ile n1i'! sulh olalmı "\e 
lıöyle perişan dcYlelle 
nit'e mü alaha,a vol 

' . 
Jm lahm'!~ 

"Divormus. ~e,koUu • • • 
efendimizin bunca sa-
dık kulları Yar. Hamaıı 
ruhsat buytn-sunla.ı· 

• 
nu~<;ttltan 011 on beş 
bin adamla gelip Istan
bulu (mütegallibeden 
.k urtaralun. » 

«Keraınctlü efondi
nıiz bu \Ohla heni 

• 
kaılcdersc kurbanlık 

koyun misali HuJıi re-

Yalllll) f Pda olsun» ıcp binaları 

) d' F k (J' 1 ) 1 nı t\.ın~ı t-)e 1, <l ·at •e(la 1 j ma mcia·I- 3 3!C3?C 2] 
. ağa e,, eh\ aıdaırnıadı. mir.in .. ,.k B 

0 
n 

0 - (( Cüııkü Aleıııdaı· ınaariı ın n-

Je~ricen artıyor 
.) tak:ı ... ı lnını:ı~ 

paşa H.Z. rinin Pa<li- rı Slirc11a • 1. H 1 
~alnınıza hiınıt'l 'I' Saic lıcr de ISKHO ye te İZ İS eri 
nizamı de' Jete himmet. hazır olduAu Süreyya s~. B. Yı•11idcıı ihdas <'dilrıı 

hn!tlc biri birini ınürcakıp yarı'- Geçen sene (45) bin 
emelleri olduğunu ta- ,1ı~, ıneıımuııhctıe 1ı1ııer a1ııı- iüıdıl ii~· lıiı:ıayci etfnl t•eıniycli diiıı ;ık t.t•l'fiz Koıııisyo ıılan kişi kaydedildi 
lıril' edeyorsız.» mı:ur. İki sene HlCl"l bu be~ llll'lep ı·ocııkl~ rıııdaıı !dnıl'.ICSİZ olanl~Oya\l'llYa ilııiimiizıh•ki hafla zar- Scııeba~ı müııast-lıc-

((E\·,·el!ı' Stıltaıl ~elı'1111· şehirde be~ lıürük irf:•.: ııcal!;ı- • fıl'da raalh.·pte h:ı~ıı,,·a- t'ılc \ 'ıl.·'ı_\·('t ııı"ıl'ıı~.· ı· ~.·ı·,l-
' .::ı el()ise, '"·· akl-.ahı, kasket tc' zi etnıi~tiı'. . . .~ ., · ı . nın faa!i,·ctc geçtiğini ~iirecc~lz ('·,ı'l·,\ı•dıı·. Bı'ı•ı'ııt•ı· 'o-

l( am cshahı l:\zınıei demektir. 1\ 1\ listikleı·i ilızal' cdilıııi~ 

nizamdır.)) .. l~;·i·~;i~·;;~;i·; ...... i.~i'i': ...... i.i~:i~' . Tıp faku" lesı' ı'yı' çalışıyor mu? misyona İ~tiraı~ •'decek gihidir. ~ehir hudı:ilu 
GcHtbını Yerdi. UC'hi~· ohııı n. YPk:'ıleti l:\s~w- dahilinde bu SCll<') l\ 

(ocaklı .. ) &sla dil) ıııa-
r.fendi nıüteesı;ir oldu, A~ .. - - - - ak" ruf umuı·u :U.EnYl't' hc.Y <lr.' ı·<>dilt•ıı ııiifus nıik-

nıalıvdı. Kiıııseve' bir ~ i1 k d J hi<~ renk vermedi: . . ~a ·a ar ar arasın ı ~elırimızc gelmiştir. tarı (-1!}6) hin kiisur-
1 S S('Y acmı\ acaklnrına I 

-«Yakia su tan , c- • · • · "" k d d Tı,ffiz i[o>lcı·i h•ııınıııza dur. )fahaza hu rak-y(•min ettiler. muna aşa evam a . 
limin idanıı lazınulır. · Araplar Bchi~ t'fou- ka<laı· inl:u~ Pdilmiş j ı~anı sahih aıldohıııa-
Fakat bütüıı 1staııhul di.'c İ\, ict• itimat etliıı F kült'+"- ~ li-;--b.- k-- .. bnlnacaktır. Oe~:cııkı·- maz, t;iiııkii ,<'fal, ga-

d e mec sı ır aç fune hal)\.1 ordu 'e ayanlar bağlanmıshwdı. dl'' f uzııli i~gallcl'İıı ip gibi ııiif11sa ilıhat 
ile Alemdar paşa knl- Behi<' efendi dedi ki kadar toplanarak bu hususta i ı; ti lı kak addolıııınp eılilmiyen , ut~ııat Yar-

ları sultan Selimin a- _ .\ıcındar paşa~a müzakerefta bulunacak olunnııyaenğı uwslesiıı- dıı" Soıı talırirdc bu 
leyhindedirler. Bu iti- ~ alııı". ,..,·ı· '!. ııı"'ttıJ) ~-,_ -- - - - - llc isk:'ııı ye nwtrukc ı·akknm ( 24G) hindi. 1• ,, "h. u Tıp !akal\esi ııakkındı b;ı.ıı hakkında yakıııda içtima edecek 

barla sultan Selimin zınız .. \yrıca lıatt1 lıü- doktorlarımı7 tarafından serd- olan fakülte meclisinde uzun nıiidül'lcri :wa sıııda fl111n111la hl'rahı'r lstaıı-
yarlığı Ye yokluğu lllİİ- llltl)'lllla, lÜZlllll yoktur. edilen ıpiital~alar devam et- boylu ınüzakereleı'de bulunula- cıkuıı noklaİ ııazaı· iJıti- hul llLİfUSllOllll tcıki-
sa,idİI'. >> n· l \1 d • mektedir. Dün de gene bir caktır. ·l,•'tfı 'ek:'ılete ',l1"1,e•lil- <'Cll '"i'ıkscldi .;;j illllhak-

dedi. Arb.asındaıı, ız er· em arpa ·a- · refikiınit enıraıı cildiye ve ıülı- Sonra, bir müderrisin vazife- • · ' ·' ~ 
T l b' . .. yı C\ \eh\ onlu~a ora- re\'İye mfıtalıassısı Sıtkı Necip sine ademi devamıııdaıı dolayı ınişti. nıı lllf'SCleııiıı kak tch'i.kki edili~oı·. Napo yonun u· sözu- j · J 
' 1 1 dan stanhula ı;tetiririz. B. in bu mesele hakkındaki da istifaya davet edilecc~i de halli ic:in tenılik knnu- Geçen sene zarCında 

ou ıatır attı: E,i!er zorbalar sorar- beyanatını ~eşretıniştir. doğru değilctır .. » • 
Ücüncü Seliııı lıal- " Sıtkı Necip B. diyor ki: 1 Digcr taraftan haber oldiği- llllllllll tcrsirine ihtiyaç lı,ıtanbul nüfusuıut (45) 

edildiği zaınan J<rausız !arsa Padişahımız hat _ fakülteıte iyi teşkilat ol- ınıza göre fakiiltede nıüzd:cre güriildüğii söylenme- bin kişi kaydolunmuş-
yazmadıın deye yemin nıadığından talebe iyi yetişıni- edllecek olan bu mesele ~ynı tedir. ttır. Bunun bı'ı• kısn11 elcbi Sebastiyaıu: d 0 lf d · · ederler. yor. ıaınaıı a arü ünuı1 a da mü-

- Selimin hayatına 
Behic • 

efendi mu vaR'nk ol-
kastedilecek olursa Dedi. ırLık 
.Napolyonuu intikan1 
alnııya kalkışacağını. 

İlıtnr etnıi~li. Behiç 
Efendi, ağaları lıuııun
la .korkutmak istedi. 
Ccürıcü Selimin Ana-

• 
dohıdaki taraf tarlarına 
da işaret elli. 

- Vaktı geldiğinde 

Alemdarın lıu işi yap
malı.an çekinıniyece

ğiııi il:h e elli. 
Araplar: 
- Öyleyse ne 'eçhi

le hareket edelim? \e 
ne tedbir edelioı~ 

Dediler. Behic efen-• 
di, sultan Selimi öl
diirınek işinin ~ok 
ebemnıİJetsiz olduğunu 
söyledi. 

• 
Yalnız mesele brizli 

muştu. Fettah ağa: 
- « İktizasına göre 

harekete izni hüma
yun eryzn buyurul
mııştur.» 

Tarzında bi-r mektup 
yazdı. Behi..: Efendiye 
teslinı etti. 

Behic Efendi Edirne-
• 

den barek<ıt ed li (10) 
gün olıııuşto. 

.l Bitmedi . 

( 11 Acaba Alemdara da ı•az

mış mı idi? yoksa. Bükreşten 

kendi mi gitti ? 

12 l Evelce tafsilat rerilıniştir. 
(3) Şeylıisl.im Topal Ata 

Efendiyi kastediyor, Sultan Mus
tafa Efendiyi iki defa azletmek 
i'lemi.ş. dinliyeıı olmamıştı. 

(4] 26 Safer Edirneden hare
keti 6 Kanunııevel tekrar Edir
ııeye \'arış .. (10) g!i.nde herşeyi 

lıalletti. 

Bunun sebebi kafi derecede 
disiplin oln'ladığıdır. 

Biz Avrtl il ıılbi ~a~ış•mya 

, alışmadık. fakültedeki müder
rislerimiz Avrupada reliş!ikleri 

halde orada gördükleriıli bura
da tatbik edemiyorlar. Evelce 
bit~k vesaitsizliğe rağmen da
ha iyi talebe yetişirdi .. " 

faklilte hakkmda yajJılllh bu 
neyiyat ftklilte lataftndan 

teessürle karşılaıımıştır. Bu 
hususta fakültenin selalıiyettar 

erkanından bir zat bir ınulıarri
riınize: 

- fal ii'le hakkında giinler
denberi devam edeıl sistematik 
neşriyat hakikat ve esastan 
tamamtn «ridir. Bahusus bu 
efkarın' naşiri olan kimseler 

falrulteniu k:lpısıııdan içeri 

tenezzül~ bir adım atmadıklan 

halde nasıl olur da fakültedeki 
d.isiplfosizl ikten tatbiktasızlık laıı 
bahsetmek cesaretini kendilerin
de bu!uyrlat. 

fakülte uhtesine düşen tedris 
vazifesini bilıakkin ifa etmekle 
ınüftelıirdlr. Esasen Tıp fakülte
sine vaki olan da nareva tarizat 

zakere edılecektır. 

Fakültenin vazifçsiııi yapııp 

yapamadı]ı ve hu münakaşa

ların doğnı olup olmadığı da 
ancak ozamııı belli olacaktır. 

Bir çığ faciası 
12 seyyah alhnda kaldı 

(3) a 6ldü 
Şauıberi, 15 (A.A.)

Biiyük bir çığ oıı iki 
kişilik bir seyyıdl 1.er
Yannu altına almıştır. 
Felfuıketzedeleriıı im
dadına koşulmuştur. 
Bu ana kadar üc ölü 

• 
cıkarılmıştır. 
' 
Şaınberi, 13 {A.A)-

Vukuu haber ,·erilınis 
• 

olan çığ )'almz Ü<; ki-
şinin ölfımiine sebe
bi~·eı Yern1işlir. Sey
yahlardan dokuzu kur-, 
tnlınuştur. 

Diğer taraf tan lıaber 
aldı~ımıza gih·e tef fiz 
işlPri lıilaın bulunca 
malluhatı kulan nıuha
cfrlcı·e, hir zaınaular 

ııun zubalıs edilen bo
no usulii kabul cdile
eek. ve hu bonoların 
tedı•icen nıu kabi ileri 
nakden tesviye oluna
cak ı.u·. 

... ·,. 
lngilterede kar 

ınulıacir bir kısmı te
,·ellüıtür v e\·elki se~ 
nelere faikiyet ı.aşıyor. 

Çavu~o~lu luını 

Müzayedesi esnasına mahcu:ı: 

o!duıtıı ihbar edilen Çavuşoğlu 

hanı tahkikatı bitmiş ve işte bir 
muva7A• olması ihtimali kuvvetli 
görürunti~tür. Neticede hıın üze

rinden iki bankanın bıczı kal
dırdmış gibidir. Han yeniden 
müzayedeye vazolunacaktır. 

Yarım ;ısır evclki 1 
VAKiT 

Bazı ~chirleri,,_ biri-,,Jrile ~15 •'i'~,;;;;;;t ~ 
irtlbatını kesti 

COllilıı ba/ıı d/tdtn Y ıınan ton-
Lon<lro, ı 4 ( A.A ) - Mur fer•,,.ırurı irıikfJı ifin ;nlihap 

( lngiltere ) lınılitinden bildiri!- olunan maftallllı YunaıUsllana 
diline göre mebıul surette kır iş'ar ol.,,,maaı üzerin• lıoriicula 
uğuıış ve ortalık donmuştur. Bu 1ıey.ın o111,.,.,1 malttıl tı.Ju-
mıoııka dalıfüıı.de bulunlll\ Sl • _,..,.,.,..,., '""°""" ıılif1t11 

moııshal şclıı'İQİI\ 5 gün her ltH/itld obı.nmııı Pe bobı 4lffkn 
tarafla müıı.uebtt Ye müruıkal!tt .,_ """"4 ~ sehlD """"" wJv.lı 
munkaıi <1hnu tul'. kılror şehri olunmak. llzere JeııJeıkr ıaı:i 

Alımd Mulııar PQfD lıazrd-
düıı «adan tectit edeıı kesil buz !erine ıeblıl eılılıp henliz cevap 
ı.'lbakası o kWr Ut ldi ki körü· 

°""""'"'"''"'" me7.den c\el u·terc ile kcsilRJe- ı1-.-...-----·----
6İ Jô,~ın ı:-elıııiftir, 

(Vakt) in 19 Kanunu~ııi 1929 te!ıik.ası: ]~ l itirazla karşılamaktan 

N 1 
. haz duyınağa başladın. 

- Şimdi lıemeıı ya
rın1 dakka eYel kadın 
vücudu ta)}ialın gizli 
tutulaca~ bir sırrı de
ğildir diyordun ... 

tutturacağım ... 
- Mademki kadın 

'licudu tabiatın gizle
nilnıez bir nıerlıihe
siynıiş ona latşı pelı
riz olur mu'? 

Şehnaz dudaklarını Allah için söylemeli 
bu hasta çocuğun ağ- Şehnaz bu gülıaylanın 
zma mühlik bir zehİI' önünde lıenıen teslim 
gibi tıpk.1 bir reçetenin "Vaziyeti filnıaz ... Bu 
mü.sadesi derecesinde, defa Afif llüsnüye, 
ublıl ıuiktarda pek bu çok hassas t\şıkına 
s.t>\Tek sonarken bu biraz da kocasına acır. 

. O kadar• ki bana hic .. m us u aı;rız açtırn1ak isteıni: 
.... . yorsun.. 1zlı:ır etmek 

ıJ/uliarrıri: lltiseyiu Raloni 
eımiıo olur. Bjnlerce sen ben de J..ac.bnım .. 

• 
~eııclik Tulaokaıuoııu Sen sensin. Ben de bcn-
n czanndau rıkardılar. im. 
tımyauın k~t kat ke- Ne seıı ferlıat,.ın, ne 

"e-•-...:nı' "" d l ı• ben superisiyin1. (Sv-' ııron ...,,. u ar... •U .ı 

aJlr gizli Şey istenıi- risnıe) in ş:ırabile ser
yor be) efendi .. Artık mest olarak kendi lwn
gizli b.paklı ~ y, ma- liğin1zi ka~ b eınıiyclinı. 
tırem 03 nıalırerıı kal- Ah Şehnaz son za
rınvara.k. .. Sen ı>rk.ek- nnuılarda her sözümü 

~ 

istediğinı aşkı hançe
reındeıı çıkınadaıı boğ

ınak istiyorsun. 
- Sinir1i çocuk şik:'t

yelleri.. E'lıam has
talığı .. 

- Hiç evlmın değil .. 
O kadar n1üşahhas bir 
hakikat karşısındayım 
ki... Gözle göriUiir .. 
El ile tutulur .. 

- Bu müşahhas ha
kikati önünıe koy ~ 
ben. de göreyim . nen 
de el ile tutayım.. . 

- Evet dediın .. 
-Beni 1uYalet oda-

na artık almıyorsun .. 
-EYet almıyorum .. 
- Madenı ki kadın 

vücudu · tabiatın gizli 
tutulacak bir sırrı de
ğilmiş kendi ,·ücudunu 
benden niye saklıyor
sun ... 

E e ve 1 c e lutfettiğin 

bu in1ıiyazı şinıdi ne
den geri alıyorsun? 

- Ah çocuAltm sen 
hastasın;. Sana pehriz 

- Olur ... Mesela su • 
tadiatt:ı en nıebzul ve 
hayat içiıı en lazıın hir 
şeydir. 

Fekat bazı lıastalık
larda hekimler ıuara
zı bu unsurla hararet 
tes.IUnindeıı nıenedi
yorJar ••• 
~ Eveldeıı pek tallı 
geçen cşılane hissiyat 
teatileri ·şimdi böy~ 

ufal bir ruünaaıa.a 

~eklini .alıuıştı. 

• 
kırka~ıldar tekkesine Fakat öteki aşk f ot-
bir mürit daha intisap- bolçuluğunun yaıuan 
etti. mubacinılerinden. Her 

En' eı· llagıp Bey... kuvvetli mlıdaf aalara 
Ru tıersinden şaklaban karşı k.aleye topu fır
scvda sıporcusu .. Bir latmakta 0 kadar nın
f ul})ol topu .gibi kadın- bir ki.. o, kadın gö
kueaklanıun biı'inden nöHerini kendi zeka ve 
ötek~tle seke~ b<>wa ınesleğince ~öyle tas
al\alı} ~en, gazel, yıl- nif etmişti. Bir tekıne· 
mız, 1Jnmaz, yorolın.az, , de acılan kömürlük 
dardnıaz, içerlenıe-L bpıs:, bir yumrukta 
genç bir zıpzıp taşı... ( .llitmedl ) 

• 



-Gcn-r \ .ısın~Lı. hi.: ı nul
ııı,ız olıımik butL°ııı 
1111.:ın lel,di .ı~ 1 tt.ın 

ı.:L:H; ne\ in .tiil topr.ıgın.ı 
lı.ıLl sukun ı~ı.:lım:di. l lı.:r 
gun ll,ı 1'a hi r ak i s.h.la o 
m..:zanıı c :-,İzl :·ni lrnrı)tır:ır.ıl,I 
~I ılı \"lı,. 

Ya bu eğlence ve bayram 2eceıini 
beraber eeçirecek bir tek yakınlan 

olmıyan zavallılar .•. 

G.l:nı.;, pı.:hJi, tn ,·.ıpilı h.m.:- I 
k1.:tkriııde . ..,özk rimk L'll ta~kın 

h.ıy;ıt kudr('tlı:ri ta"aıı bir 
İıı"-,HJın ap.m ız gözlerini 
yumnu..,, p..:k haklı bir ha\ ret 
uyanllıı 1111 tı. 

H.ıa},, Tırıl, \.'. nd.m 1 pnıa 
• bir ma cnı ~a ı ı i 1.: ctflc..,,ıp 

j..,tı:ıiz !Jı din~ lı:n J,ın.lı. Sl:. iıı 

s.ımimi\· n k,ı bin du) dug u 
<!(111111 bL._: ukl. ı-::ı.ınii rro :tLri
ycwLltı 

Supht...,:z, ki T. rık bir f1.:n 
i')inde, ~;1111, '.ılı ut .: ,ırı111 

ilnisa..,l.ı u.1! ornı.tl.. t.ıhtie 
t.tmct d.t\ .1-.ını r--utıniyordu. 

Bu nold,t ()nun bııtfın 1'ir 
s.uniııı i n.:t c..;u·i olan \ azı~ıoda 
Lok acı!... bir dille. so) kmi ti. 

Bilnıc.ın niçin. cı.:' .tp \ 1. rım:k. 
nrt:\1a ha t.ılıl t;ın b t'I .ı nıc.,.'-

ul bulunnı:tll ,..,ını :ml.ttnı ık 
dururl,cn, hckimkriıniz L!.trgın 
hir ::iıl, ut 1.:bcbi jııl.ı ılın:ız 

ikinci kanun 1929 

Siz de hfıçük bir çocukken, 
bilmem ki acaba benim gibi mi 
idiniz ? 

ı l:ıııi boyur.uzuı; c~ki bahçe 
yollarıııın t ı ı :Jım süsliyen iki 
$ıra. ırı, aııta çiçckl€'rirıirı uzun -

!u~uııu geçıll(:diği, eıı ufak bir 
gi'.l fidanıııııı size kocanıaıı bir 
aı,..ıç kad.lr bii, ük geldiği, \'C 

bıb:ııı:zııı ~ [izlinc lıakınak için 
gözlcrıııizi k:ıldın.lıkça boynu -

ı.uzuıı ağrıyıp ba-ııntzın dl'mdi'ığü 

z:ıımın!arda siz de benim g-ibi, 
l.oidttğuıwz, oyıı::ı.dığı111z bahçc
n;ıı topr.ığıııdaki en ufak .1rıza

I. ra, en küçlık ta~lan ssmra 
ııcbal ve bC cck tıleminiıı bi.itün 

hayatımı uı ince icfcrruatına 

hacia r bilir rıı i~iııiz?. 

noyıııııuıı hısalığından göz
lerim loprağ·ı çok yakııı olduğu 

içiıı nıi nedendir bilmem? İşte 
lıeıı küçl"tk çocukken minimini 
bir balıçrnin içinde nami'ıtcnalıi 
:ıı emler keşieclcrdiııı .• 

Hiiliiıı cocukl uğwmı ıı ıneşga

ıc~i. cgleııcc<;i bunlardı. bahçe-
bir tL' .ı. i~ hd1.: kaklı l.ır. 11 ;11 içimlt: tarzı itap it bence 

İçtiın:ıl.lr y.ıp ılar. hm kotıj- nıcç!ıul olaıı bir tek bGcc:k yoklu. 
d,m b.ıh ..... ı.:tıl.ır. Ona d:ıir bir \'e işte h~ıı yalııız bence 

~l.!Y bilmi,: cııkrin, bir me"kk ıııaltıııı ol:ııı l1tı dostların ara

lı.ıkkında hukCıın ,·ernıekri, ı ~ı ıda en fazla kann.:alan 
a.:ıdır, crb ıhın;1 pek haklı bir , sc\ erdim, daha doğnıı:.11 oniarla 

infi::ıl 'erir. Lık:n ortada ııc 'i eğleııirdiııı . 
rcrilmis bir lıül.uın, ne de 11atta birçok defalar yeşil 
itimatsızlık kıı ~an bir iın.ı su!u lıanızlarJald kırmızı balıl.-

y,ırdı. I kr gun mahl,cındı.:ı·de l:ını taş at:ırak onları fırkütmek 
•2". ilıi b.'.' na en zc\'ldi !!Cll·ıı o~·tr-doktorbr.n lukim huzuruna .. " ~ 

(ıktıkl.ırmı goı muYor muyuz? 
l 1.uıg( 1,ul 1,u ursuzhık J.H a 
l.'dl.'bilir? O h,ıldc dol;torl.ırın 
bir ıstiz.dı k:ır)tsııı laki son 

han~l;ctlcrini n.ısıl tefsir ede
biliriz? 1 lasa, cıııların kar.111-

lıkta l.::ılınak istı.:diklcriııi 

mııııu bırakır ve saatlerce ka-
rınca yu\'alarını seyrederdim. 

Eğcr siz. de çocukluğıu1uztla 

kalabalık k:ırıııca ym·alarımn 

başında durup onların faaliretini 
uzuu, uzun scyrcttiııizse; gün
lerJenberi noeli karşılamağa 

lıazırlanaıı Derliıı şc:lıri11in sokak-

:ıkl ııl1Llan gcçirnıi) urum. l':ık:.ıt laı ıııı Jıemeıı gözlerinizin ününe 

sinirknmelcrin~ de hak \'cr1.:- getirebilirsiniz .. 

miyonıın. Canı Yanmı-; bir Evlerine paket, paket yiye
:tdam çok 5cy ..,or,ıbilir .• 'için cck, giyecek, içecek şeyler t:ı.şı

::-,uııi ırn bi~ ~u.ıldcn sioa ,.a yan bu insanların teltışl ı, telaşlı 
b -

çekilmek nıan ı::;ı çıkarıldı?. 

I3u a"ırda en kıs,ı öml'ırlfı 
ıııah!iıl-tın, l.lyu--1.:llik oldugunu 
onlara h1.:r lı.1U.: ben anlata
c.ık d gilim. 

İsll! hu tıh5ek ycnı bir 
~t:y d.th,ı doburdu. ~imdi dt: 
Tıp f:ıki"ıltı:ı:;i parmag.ı dnl.ındı. 
i\ll'ıdcrrislcrden bir l.ı"mının 
iliın \'C: fcnd1.. ı Lw;k:ı ~c,·lc: rlc 

ınc~gul iınişl1.:r. Bin,ıı.;11.ıkylı 

fakült1.:, i 1-.ıpay.ırak A' rup.ıya 
t:ıkbc gc.ındı..:rml:k l:ızımnıış. 
Bu d:ı ne.: duııc.l, olu\·or? 
Binbir cınd,Jc 111eydana ~den , 
~k.mues:c~c, ~:';ı!. bir h.ı;n~ı.:dcl 
1:.uı\.ı.ın _1.:dık_bılır :' ~lüdcrrı~lerl 
plı~nıı) L'rl.11 aı onlar çıl,:ırıl-ı 
sın, Ye hck Iıtr şe~ den c\·cl 
lllÜCSSCSL'lcr Sllllllll bunun 
nufuzundan ı:uı t.uılsm. Acı 
bir şey fakat ş.n et mı.::mle
hctimil.İn doktorl,ırı arac:ında 
prof..,örliığe l!l\'lk simalar 
yok:-.a, anc:ık . A nup:ıd.ııı 
tnii<ll.'rri.; gctiı ile bilir. Buna da 

gene l"ır.ır \ermek h.ıf,kı 
n!ll!1h,ısin.:11 dol.turl.m ınıza 
:uttıı·. 

J\l.:mlt:kctin durt l·öscsine
hast.tlıUır, tdılikc.:lcrlc , borı u-
ş:ııı bunca ıııcrt l lı-: , \anaat rnr fon fı d ·ı · ı.: aı en ''et' ..:1· ·ı· 

J ı ... ıı en sevg ı ı bir o t ı.:.ı r,ı 1 ·ıı·s . . . d 
. 0 '• \ı ıcımız c 

mııınct de ,.ils·· b.1· b' . o ~... ı e ıraz 
muhabbet te illi 1 -l YO< ~ lÇlll 
yt \alım r 'e niha1 et ~ade 
''11'1l~ak m:yc yarar? .. 

gidip g~lişi, k:ş için erıak bi-
riktiren karı~1caların faaliydiııe 

o kadar ınüşdbilı ki... Büyük, 
küçük bütfııı dükaııl:ırın içi 

öyle kalabalık hi.. 

Müşteriler biribiriııi itip 
kakarak alışveriş ediyorlar. 
Satıcılara gelince, onlar sanki 
bu kalabalığı, bu lelıacüıııü 

lıiç görmiyorlar, lıiç farkında 

değiller gibi sakin ,.e ağır, 

ralıallannı bir parça bozmadan 
ağır, ağır işlerine bakıyorlar. 

En şık en ıııouc:rn sok:ıklara 

l<adnr Berliiliıı her sok:ığır:ı 

p:ı.zarlur kurıı lıııuş .. 
Bu p;ızarlarııı satıcıları \·e 

buralarda salılnn ŞC} leı· tiyle 

tuhaf ki .. 
Ah bu p. z rlarc!a neler, neler 

yok!. ... 
13ir marka şi~esi lcYantalar, 

ikişer ıııarka çantalar .. Kaldırım 
üzerine koıııılmuş kadife yastık 
üzerinde tlanseden bebekler, 

parlak tepsiler içinde taklak atan 
maymunlar ••• 

1 lele traşı 117.anıış yorgun 
yüzlü şu kestaneci başına 

giymiş olduğu l·ocanıaıı , siyah 
püsküllü, kırmızı fesi ile çocuk
ları nasıl eğlendiriyor ... 

fes, bu kıpkırmızı maskara 
külii.lıı, tam ycrım bulmuş, 

şaklabanlık ederek gelip geçen
leri eğJendirip bir k~ç parça 
mal satmağa uğraşan zayallı 

bir satıcmın başı, işte onun 
hakiki i)ıeri.. lfalbt.ıki liiz bu 

serpuil,1 yakın zamanlan. kakar 
en ciddi başlarda gördükçe 
nasıl ~ur da gülmeyi düşün

metdik.-: 
ller küşetıiu l>a§ın<la bir iane 

sandığı ,.~: tt f3erlinin fakir ve 

yetim çocuklarına noel lıediyesi 
almak için yardım ediniz!» diye 

lıJğıran bir kadın esi. 

İşte rıoele hazırlanan Berii
nin sokakları •.• 

• 
E\"lerc·gc:lince .. E\·lerdedc :ın-

mi bir faaliyet ,·ar. fa· kadın

ları her şeyi yeniden temizliyor, 

siliyor, parlatıyor. Her aile 
ınutbalıında kıyamet kopuyor, 

pastalar hazıriaıııyor, ka7.lar 
pişiyor, noel ağaçları süsleniyor, 
hediyeler alınıyor ... 

* Ve işte nihayet ııoel geldi, 
onu karşılamak için, hatta o gün 

:ü:ş:ıına kadar iıazı rl:ı n:ııı hal kın 

faaliyeti, patırdısı birdenbire 
dindi. Sokaklar ıssız ... Yolcular 

hemen hemen sayılacak ... füıylik 

Bcrlin sanki boş.1ııılınış gibi ... 

J-lerkes, en fakirinden en 
zengiııiııc kadar biitü 11 Berliıı 

bıı gece bir aile od:ısıııda, 

mumları yanan bir ç:ım af;!acr

llltl etrafıııda toplnnımş, noel 

şarkıları okuyacak, sonra çam 
ağacının yanındaki masanın 

i'ızcriııe koınılnıuş lıccliyelerden 

herkes kendisir.e ait olanını ala

cak, çiçekler, ıncyvalar, paşta

lıır ,.e ş:ır::ı.plarla sibleıınıiş sof

rada gene bir sene e\•el yedik

leri \'C bir sene ı:0nı·a yiyece~

leri gibi kaz kızartmasını yi)c
cekler ... 

Çok lıürıııC't ettiğim bir 
ailenin ııı:s:ı.firpct"\'cr şrıfra~ıncla 

bi1. de ba\Tatııı tc·s'it ettik. - . 
Bıılunduğtıınuz oda çok sıcal-tı. 

D:şarda gece pek soğuktu .• 

Bil ıııiyonı m ned cıı, rıcııc.ereye. 

raklaşnrak perdeyi :ı.çtıııı, 

ı'ıerzam:ın çok işlek oları bu 

c:ıcldenin tel<tük yolcıılarıııı 

gDrdünı. Omuzları kalkık, baş

ları ünlerine d lişiık, elleri palto-

la rıııın cclıiııdc, elekfrik lfüııba

larıııın knldımnlara seı ptiği ~v'

geleriııi tntip cd ... n~k ağ r ,.c 
isteksiz adıınlarl.t ilcrlh orlardı. 
Gl.ilg-elerinden baŞl.a refiJ:'leri 

olınıyan bıt itis::ı.ıılarııı yalııızlığı 

bana öyle lıüzüıı ,·erdi ~:i ... Bu 

ıırnıızzaın şelırin her bir en ıde 

les'it idileıı bu ba) nııııa işti r:ık 
itnıiyip >·almz b:ı.şlnrına k:ıldt

rıınlarda kalmış şu za\'llılarııı, 

bu geceyi bcrnher gec;ireı.;ek 

hir tek yakınları yoktu. Onlar 
ailesiz \'C dostsuz lıiçarelerc.Iıı. 

Suat Denriş 
--- -

lmanetin i~leri 
Ankarada neler görüşülüyor? 

~elırt'mini \ c 'ali 
~hılıilliu n. Cuma , <' 
va eumarıc~i ~unu . ~ 

Ankal'adan ~elıriıuiu· 
dfüıeecktir. Jhıhittiu 
B. refakatine Emanet 
'ari<lat nıüdiirii Nnil 
Heyi de almı!"tir. l\'ali 

iL • 

B. Emw.uwtiu illalh e . 
ile olan bazı i. lcriuin . 
inıacile u~rasa~akt.ır. 

.... -
Ru uwvmıda Kadıkö' 

• • 
rıhtımı yiizliu<len E-

"' . 
ıuaı:ıeUcn is,cııeu [20] 
bi.n liraya yakın lıil'ik-.. . 
uriş ver~ ~ıeS€lesi de 
\'ardır. 

tanhtıl miiııu~~~ili (;(''
det Kerim hev l'\ t•lki 

• 
ak~aıu Kadırf(~da ~eni 
h•ıı1i:-. edileu taldw vu-

• 
rduuda hiı· .kunf<'ı·ans 

'eı·mi~IİI'. 
<:t•\ det Jü~rim hcv ko-. 

nft•ı·nu~ıım c~ki 'lYırk 

tarilıirıiıı • )~ıu:uıltlnr·a 
Y<' hu ~i'ıut• kadar olan • 
kı~ınılaı·11u ht'ıl•ba etlc-
rt•k ha~hlm1s. i~tik.h\l 

" -
lıal'IH1uu ıH~ scrait ki-., ,, 

ndP t'Cl'CYllH etli~İllİ nn-
• < 

lathkıau som·•l, Tüı·k 
!!t'ıı<•liuiuc hli ü' ·reisi 
t-, " ;-'\ • 

tarafnıdan lllP\ thı va-
z•:1{•\·i izalı e' lrnuistir. 

.1 • ' 

llatip hu gi'mt..l'a ıws-
liııiıı hir f<•t·a~at nesli 
olduiğumı, hlillin t.lii~
m anların ~<iıl(•rini 

.geıı<'li ır,. diktiklt·riui aii-
t.. ol ~ ~ 

zel hir ~<·kit.le aıılat-.. 
Hll~(ll'. 

v 

C"' det KPriuı B. milli 
uıl'fkıiı·c Y<.' harsın, li-

• 
~mı hirliğiuhı t'lwnuni-• 
Yt•tlN·i11i "eıwli•'İfı ne • ,~ r" 

~ekildc• yiik~cı(·bilo<·t~-, . 
~ini auh·ıar·ak ~üzÜJl(' . 
nilun N 'f'J'ıtıi~tiı·. . .. 

11<-r hafta taklw 'e 
diğ"<·r Zt'Yat tnr.afıudan 

( 

Yurtta, konf~\ran~\fü· 

\eritecektir. 
Yurdun cksiklt•ri ta

nmınlmmıak iizı•t•dir. 

100 vn1akh (ıfaıı \ urtta . . 
);Hrıu hil'dc. (jazino 
a~ılaeaklır. Spor :-;alo
ınııunıu i11-..:aafuıa ha~-, . 
hirnm~ \t' hiı· kuhıp 
uizamuaıııesi yapılrnı~-

l>livuııu nmurniycck . . 
'uk.11 imlan ~uisliınal 
tahkikalrnm il<•rilc•diği 

'azılnnstı. ~lali ye rnii-. . . 
fetti~leri ~iındive kadar . . . 
ynpılan tatlat neti<·<~

~ind(\ Büymm umumi
Yf' taı·af mdntı hiikl'ı-. 
nwlt' 'eı·ih\n li~tclcı·<\ 

unzaran 310,000 liı·a 

fazla c' rakı un kdiv'\ • 
hu 1 uımnı~ht t'. 

Hu 11cf ief· n· ufü•c 2 5 .. ~ 

't• 1000 lil'alık cvı·akı 
uakdive hihdil Pdilir-. 
ken t'azla c1kn11~tH'. 

" ~ 

11.alhtıki za\ iaı dola-. 
Yt~ilc d<.·f1isliJ'İh•n ('\-. ~ ,, 
ı·akın ıniktal'ı, mc' 1'.ii 
lPdn' i'ılc eıkandaıt az 

" 
olmalı idi. 

Hu 'aziyel l\.aı·sısın-. " 
da nır~ulh et in. e' rakı • 
naktlivt\Yi ıehdil edt•n . . 
o~maıılı hauka~ıua ait 
olaea~ı halkmdaki nt·~
riYal üzerim· t\rralı . 
uaktli\'c mühadrlc~k.o-. ~ 

mi~Yrnıu rd~i ~l .. \mona 
• 

miiraeaaı ellik. ı\hıma
ile\ Jı ~u izahatı '(•rdi. . .. 
<'O~nıanh C\ rakı ııak

dh-<•siod ~ ztılrnr cd('ll • 
fazhıhğm uıc~ulii C •~-
manh h:.uıka~ı olamaz. 
Hu usla } arit dt•H"il{IİJ'. 

~ili hadde komi~' ouu . 
da hu uw~clc ile aht· 
kndar değildiı·. Biz hii
k\ımeliu hizc h'' di et-

tii!i 15:J milyon lira-. . 
lık e' rakı uakdh eyi . ._ 

t.•skil(if'ilt~ l<•hdil cUik, 
Osıuauh bankasnun hu 
i~w , azifosi hir Ya~ıw 

" 
olmaktan iharett.ir. 

E\'l·akı uakdivcnin 
' 

LPhdili e:-oua~ında ~:ılı-

t<• parulaı·m süriildügii 
asla doğru dPğihlir. 
lleı· CH'akı nakdiye iic . . 
mütehassıs mennır c
liud<·u !!t'<·mi~f iı·. Pa-

<..J ., " 

ralaı· rncvdanda dır. 
• 

)f uaY('llC ('(lilivor. Ilic . . " 

bir ~alıt<• paı·a t;ıkmı
v:wa~ma ('IUİniz. l·:~n-. '-' 

seıı tebdil rncnnıı·ları-
mıı nıC!-itıl 'c miikd'
felclir. Satıh· ~ıkar:-'a 
bizzat ütlf'rh•r. 

, \ radak i faz lalı I\, ya 
iL 

BiiYtlllll llllllllHİ' (\ <'Cd-

' eil('l·indc hir ı:akkaıu 
hat a~ııulau, 'nluıt 'ak-• 
tile tehdil edilen f(•r- 1 

sud<·lcrin tt•kı·ar teda
Yiilt· eıkarıhua~ıudau 
Ht·ı·i ~elehiJir. lfer iki 

~ 

ıakt.lirdc de il(' ( >!'\man-
lı hauka.,.ımu, ne de 
nıiiha<lclc komisvoııu-. 
nun mc~uliYeti ıHeY-

• 
zuhah~ olamaz. Tabii, 
ta~lıikat lıc\r .sc' i ıucv-

~ . ._ 

dmıa ('tkaı·aeaktn·. 
~ -Çalışhrma Yurdu 

ı\k ... :ıra~ tla ~eni in~a cdılıncktc 
olan l\atlınl:ırı Çalıştırma Yurdu 
lıina ... ı in~:ıatı ilcrlcmi~. Nrinı.:i ·kat 
hitirilmi~tir. Bin:ı iki hu\·ttk aya 
kadar ikmal c:dilccl.·ktir. 

····~·····:··········• .. •••ıt••·········-·····--·--·········-·--··r.· .. ··· .. ·-·--·:::::·-··~ 

(Büyuk ~.ıirimiz mtı~ ~ 
1::-ıt:.ıııbul ındrnsudur. · 
O bu iııtih.ıpt.m Jutıvı 

sc\ inJi; biz dl'. unu intihap 
cttm:kk bahtİ\',trız. 

Büyük şairin İ'-'ıni aııılıııı.:a 
hatır.ı gdml'.me::-İ imk.iıısız 
oLın hir isim Yardır: Sük:yın.m 
1\1.ızif ... 

Bu intihabı. merhum lı.tya ... 
tııııla idrak t.:tSc\'dİ her hakk 
bir ~l.'ykr y;ıza.:.ıİ-, \ ~ belki de 
y.ızaca,~ ı !'.ıtırlar ~öyle olat:ıktı: J 

lılu Yataııınıın ınefluri. 
i.bt.ıdr :ızimü..,~:ınım efendim, 

Tab 't bükfüli ş:ıir.ml:nİn 
~ı.:rıneJi kıbkg:'ılı ı ilhanı ol.ın 
Istanbul bt ldı.:sindı!n mi.ıttef i
kan mchu-: intih,ıp oldugunuzu, 
thın bütün crr:.ıkı handi"tı: 
bir ş1.:msi azaml'tin tuluuıı.t 
karşı sayluyı iptilı,ılini tut.ı ... 
mayan bir rdmcYı.:rdi a\ .ırc 
sünırilc ohıJum. 

Tst.ıubulun bin beş \'UZU 

gl:Çl:ll lllLıntdıiplcri Rabbı 

etkhinıize re\' \'l;!l'l11cldt• bu 
k.ıdiın Türk bcldc~iııin ~:ımimı 
'e mal:i.mali sükrantı taLim 
ol:ın htU:'dcrini pi~,ıhii ıkha-

cıiııizı.: lmndurımı olu\'Or. . -
Türkün bur~İlli rchasııu 

bir nust.ın tL.:~dli otm Bu yük 
~\ill~t i\k.:lisilllk ~otı ::,cnckrd~ 
l l~lil N'ilıat gibi, razı1 hmct 
Ye c~ı:ı1 Sahir gibi nlı..:uınu 

cdcb1.: k"acüf olumn-of(lu. 
SiziL1 bis1.:ti11i1.lc o kl:hk1.:s,m

Lırın h.ıl(ı\'I ~l·rindc birde 
af it.ıbı c1.lcp p:ırlıy.ıc:-ık 

Y.ılnız, üst.ıdı emccdıın, 

~lcııdiın, or.ıda 1\'amuk 
l\cmalin siti lllÜ).l'ia!HJ jcngi 
iftira sürmek i..,tc,·cn bir 
cdihi hlıllH~,·c-.t' ,le mrı~adif 

uLıokı::mız. 

Ce;,,n iri H<thri Sciit nılii 

fozıhnın bu lı.ı(idi nal\amın ı 

lı:ızan..:i iltilatıııız, beı~im 

• ptull.dı Cc,·lktc kapanan 

hi si,·.uı 1111.:n.:dddim k.ıd.ır 

nıı.:sc.lut \'C ebediyen günııı.t ... 
mu ıuhut olsun... ' .. 

H ..... k ~;~~~ı~;·:;=;~;-~s~~,~-.. -;;·;~·;~-~~:~·~·; ı ı ;·-u 
•• H 1 0::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=:::::::::::::0 
~ l ·eri11e t.1:etirit oru::, il Meşhur ,,.;r 
l!Ab~n~ Ji; fttıa~ımızdal. f 3fef İU IS erleri 

Lira kazanan Dikili- rı tenzilftt yaptık ~ ski harflerle 
. :: ;: Kitap halinde çıktı 
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i~~·.~utıi_y<'ı.~iıı i~alwt ~I~ ~~ 1 aylı<'>') 111 ız ( 125 ) l\. u rust ur. Hı l1l1nŞ tüneli 
tıgı hdctııı lje~tt· hırı :: · tı :- li . --~ 

. Diki li<le l\.c)n~b\ Oll('li i~ C:a1.ett.•111izin milkt mek- H uıAvam ı1e lortlar ~a'!1a.-
\ . . 1. I d' · :: tcph~rinck ~eni ~azımızı ariç için H ı rasında ehserıyet 
· lı t•1CJH_ 1( c JI', ~. 1 1. 1 • 'j • \ 1\Ufll( u=ı İnŞcJVif Tif.Zf •• ~-·....... .... o ~l mag:ı u;I~ ı~ <!il !{arı crı- l \ .,, 

G t ·ı ı. nıi.z~ kolaylık olmak üzre on iki aylık 12 2700 • 1 l 13 ( \ \ ) 
AZC CCJ er ~i abone Lıc.:rctkrinden tenzi- altı aylık 6 uso nı JOJl( ı·a, . . . •· . --

hk üç aylık 3 soo l\I 1 lt 1 ma Cm ede si lı'ıt ~ <1pına~:ı karar "erdi- iij l :.t 11~ <. l'llJZJ a lll( i.l 
•• (\ akıy blıtiııı Turk g.ı- ıc l .. l t · · f l I l Oiiu sahalı hiı·hwi ii ~ini, hll malAıtla a~lık a- zcrelc:ri iÇindl: hacmi yıı H lll~l' . ('~·:l:.-il a~-( a 1 o up 

Cl'Zada, İkthon, Sorı- ii ~~;;1e bi~~~~~'.~~iiAi~li1 ~ 5}011~~:~ lıü) ık ol:arıl:ııuHhm birid r; ğ oh~•J~ ( t·a~1 .• hak-kmtla 
~mat, ... \k~nıu gazet.(•hH·i Ü nii~lıamızda bildlrmi~til-. ı Htcıninıi/.c lıalc:I gı.:tirııı\:- '~f ~_apıl_aı_a ı~tıt :-;aı·)m llf'-

alc•\ hiud~ki d~nalarm li na1.ı kırilı:riıııiz millet den, ıniındl'rİl::ıLımızın 111a- 55 'ıeı·~ı ;•ymulnn ~4 lor .. 
• :: mektepleri mıidadm.İcri Ilım <ılan 'l.l'll~İnli.-ri dainn ii l f" ı· · rih. f•tint· ha~lannu~t11·. :a.=· ~ il.·. l un rnw ın 1u~a~ı JH'O-

. - :ı kin ,·aptı••ınm: bu rc ... hila- ~ uik"l..'lmt.:l~lt! bl.!rahl·r, üü-
Sh n~ta, yc11i lwl'f im· 
alcyhind<· JH'opagantla 
)HplJkları i~'~ hiı· ka~: 
ljnı~e11in h'' lı..if ~~dil-
diÇdJ\i n~şrNlcıı İkdam 
:ı;uzt•te~i11iıı ınt'uJ nıii-.. 
diiı·(i Uuı·lıtJ.umAiu ı\li 

bey i~tima edilmi~, 

uetieede lwı' fn· ~aıete . . 
al<•\ hindt·ki· da:\ahu·ua • 
tevhil ediltitMk riiJlii 

"' icin ınulmkeıne 28 k~'t-
;, 

nubu saııi pamt.Lesi gfü. 
nüne talik et.lilmişl~r. 

il L·,11 tı.ıtıtıııı7t re.,,nıiJi arzu~L\· ·· 1. ! .J.t':-ıİ h•lıindt) Ye 5-l lor.~ i! ' tun e~\·a iatlarıııtlakı 'iık-

l
iı mı g'li terdikkri cihetle . . n thün afo~ iıimlt' oldu-.. 

aylık almnckrdcn maada :-elnıi~ e rai!'mcn, abone lı<.:- il 
lıÇ aylık,altt aylıl 'e bir ~c- rctkrindı.: yapnğınıı;. bu =ı· ~unu '{' a' fllll karna-

• nelik abone i.ic.:rctkriııi ek ehemmiyetli tl.'ıı;r.iUtı J,a- lı rası (tzasında il 144 
rı tenzil Ctmiy~ \'C hu lCnzİJ.\ttan rikrımizin meınnuniyl.'tlı.! il meh'lJ~tlll l<•lıindt• \e 
f: bilt\ i~ti~n~ı biitliıı k.nrikri- td:'ıkki cdcceklL'rindcn c- i!ı valuız 1 a nwh ·u!'illll 
:: mizi ı~tıfadc ettırmcyc miniz. : • 

1 
· ==.i: 'etle~]• 1° l'(((\ 1•tılt1ll(1 tl .. karar 'erdik. C:mit ederiz ki (\'ıılxt) ın •; 1 1 ' '

1 

· Bu !!.'i.indcn itibaren ga- 1 "i :!unu ~. fist<·rmi!".\İr. 
zt:tcnıi~e ahonc kaydi şc- yeni ~ azıyt ) azma ( için c 

raiti ~u ~urcth.: olacaktır: giizt: aıuırdığt bu feda kür- • Fran,oız sefiri 
Dahil için lı~ı kariler.imiz (\-AKT) c • c0 

olan tcvcec.:iihkrint dcYam Fran5ı:ı: sefiri 1\1. di.i, Şanl'foa 

ıtlün ak~ harici~ .. :. r1lurah• 
\ası .Hakkı Bct1 ıci;arc~ ~~ 
S firin lıu giinlcrde A.Akarıyt. 

hareketine ihtimal \·cr~ckced.it, 

-'llıii '11)-bk 
altı .,.,. 

üç •Yhlt 
bir aylık 

~ 
12 
6 
3 
1 

cttiTınck "\'e bu gayrette 

kl:ooi:siııc m uzahcret g;ür. 
ttrmcl,lc karşılarlar. 



ecatiB-ölümfJ etrafınd!t f VDtlisJı~ tınunu -
ftnlna ~o~torlan cevap 

uerivoriar 
.. \11kara,14 (Yakıt)

Bu glinkü «Hakimiye
ti milliye» gazclcsintle 
Aukara lıekimlerinden 
Ünwr \'asf i, Ekrem 
Seı·if, Ymml' llikuwt, .. 
l•.,ahri, ~e' ket, Halil 
~lahmut Ct•hHt•ttin Bey
)('r, ha~ muhtu·ı·iı·iınizin 
'< \nk.aı·ada» ~flrı.-, hah 
ha~makalesirıe (lC\ ap 

''t1 ı·mcktcdirler. Doklor
lar Xe<'ali Be~in ülü
jmiindt•n mü CPlliın ol
tluklaı·ıfü.la11, şimdi~ c 
kadar yapılan dt'ma 
goj\k ııe~riyata muka
bclt-"'Yİ siiktlHa h111-
duklarındau, fakat Jleh
met Asına Ue) in te~hi~ 
yapıldığı halde ame
li) et nı tel ı iri ndf•n 

İ~tanhuldan tıp ü~tad
huıın lwkk'tlikl('J'İıult•n 
bahshtl\ urnıaları iizc-.. 
rine t'\c' aha nıerhnr 
olduklarından. Jlelıııwt 
A~11n hevc bu maili-. 
ınau 'erenin 'anlı~ \C .. ~ 

yalan ~Hylediğindtln~ 

lwr apandi~illc anıe

liyatm henıcn ~ apıla-

ını)Ht'nğmdan, hasta
lı~ın seyrine 'c vazi-. . 
yetine ~fire zaman ta-
) ini lfizuınuıulau, Xe
•·ati ht~\ in C\ el:) amc-

~ 

lh atı.an zi' a.t_le ted<wi-• 
~ini kararlastırtlıkları-

~ 

ııdan, her apantli~it.

linin ameliYntla kur-
• 

tulamıyacağnıtlnn, ha 
hmm~ Necati heYd<·ki ., 

septi~emik ~ekilclt\ kur-
tnlu~um yok ~ihi hu
lnudtı~tuıdaıı, İ!"tanhul-._. 

daıı "t'lt•nlt-ıri hit• hir :'°' • 

, akit heklcmedikh'riıa-

dt1\l, hu doktorların aile 
muhitinin hilha~~a lıa-
starım israı·ı ile gt'ldik
lerilulcd mamafi tihhi .. 

mu ~a 'e ı·t· 
~ 

me!'ail<le 
in ın nıu nun ilı ti ~fü~ 

Tatbikata batlandı, Türkiye 
tabiiyetine kimler kayde

dilecek? 

lü\nunusmiden iti
hart-.n tathikına baş

laııılan yeni \t~tandaş
lık kanunu mucibince 
Tiirkİ'-'t-.dc do1-rau ec-J :, 

ncbilt'ı·i·n Tiirkiycde 
do~an ~lcwukları Tiirk 
tabii' elinde addol una-. 
rnklnrdır. Thmlar za-
hıta taraf ınclan t'hP,
' e\ n le ri nin ikaınet . 
h\zkercl~iıw il:h t• olun-
nuYacak, ot uı·•hı ki arı • 
mahalle nıuhtarırnn il-
ınihaherilc 'riirkiye 
niif u~una kav(ledilc-. 
C(\kh\rdir. IJn kamına 

ria~-·~t clınİ) enler ha
zirandan !'onra nakdi 
ecza ile tct'ziye Nlih·
e<)klcrtlir. 

PBriste ~ir ermeni 
Rahibini öldüremeyince 

kendini öldürdü ... 
P~wie, 1 i3 ( ~\ •• \ ) -

·ya, anoyi,• ismiıulü hir 
" 

cı·nwni Paristc ki er
nwni kili~a~ın<lan cı-

~ 

knrmen kili~tmin k~'tıi-
hi Baı·onakivan ın iizt•.-, 

riuc rf•voh cı·lc ateş 

eı.mi:.-tir. Km·~•m ho~a 
~ . . 

gi1mi~tir. Jliitearrız 
kn<~nıış, ,., iıw girıui~ 

'c oralla intihar t·yle-.. 
ı"i~I ir. a ---- ----
İngilterede 

Kral ve kraliçenin sıhhati 
Lundra. 14 (.\ .. \ .) - ~ab:ıhki 

~ıhhi raporda kralın ah\ ali 'ıhi

~ c•inin htat:tlc ı-al:\h kc,pctmlnc 
oldu.i!;u lıl·~ an t:dilmektedir. 

* ı .ondra. 14 (ı\ .. \.) - l\r:ıliçc

nin ;,ıhh:ıci dah:ı İ\ idir. \laamafih 

tı<la-ıPuan çıkm:ıınakcadır. 

:?.ııııııııııııı11ııııı1111ıı 111 ııııııııı 1111 11ınıı111111ııııı1111ııı~ 

~ Pek Yakında ~ 

) Ç'Jırıklar \ 
j durunca~ 
\ Muharriri; Sadı·i Eteut f 

nok ta~uıa dehth'I tıdt'-

~ Çıkrıklar durunca) tipleri § 
§ rnm:ıınilt h:l\ anan alınını~ hir ~ 
~ romandır. 'i cp' eni bir me\ - ~ 
~ zu. ytp\ t:ni hir ü:-llıp ,;izi ~ 
~ ,iirükli\ ip g,ocürt:ükcir. (ık- ~ 
§rıkl:ır dun nca kim~cnin canını ~ 
~ :-ıkmıvarnktır. ! 
~ Fikir arıyor~amı i mi~ Ctleğinden hah~·~- ~ Bir fikir ada.;,ı beniz ZC\'• ğ 

dcrek «medeni auamlar I kini?. :ıkı-:ık knımıy:ıcakur. ~ 
lllllU~İf adam(ardıl', bu ~Orada biribirinc zıt fikirlerin g 
gihi 'ak'alar lu1 1· rncm
lı'k<\tfe ~'aluız tıhhi 
t•eı,aiyetlertle ıniinakn
~a edilir, ~az(•tc ~iilmı-
• • 

~ taht"'~uurd:ı ha~la an müca- ~ 
~ dcklcrini l!Orccek~iniz. c~rnrıa g 
ik<ıvlü dli~ünccekteri arasındaki ~ 
~ f;rk. çıkr!kl:ı tahrik:ının n:ı,ıl l 
g çarpı~nğrnı 'uztıhla 5cyrcdc- '! 
~ cek,iniz. § 

laruula dernagoj ) a pı 1- ~ ll:.wera arıyoı·~anız ~ 
~ Bu. miıc:ıdeknin her ::-af- 5 

nıaz» ta\ siye~inde hu- g ha'ı .:jzj b:ışıanb:ı~a saracak - ~ 
hu.arak kcndilt-'l'İniıı ~ ur. 1 lem hiç zahmet çekme- ~ 

E den ... Hayalden daha kuwcdi E 
fa:d \4~ foragatla .\nkara ~ ha\at m:ıccr~ılarını ha) Telle~ 

1 't' 1 ~euelt\l'deH- ~ oku);ıCak·ınız. ~ 
IHU ll llH e · § Jliçbir muha)Ydc ha)at ~ 
heri c-alısan iliın adanı- ~ kadar Hhit değildir. ~ 
tarı 4 .. >ldı~khll'ırn bil<li- )Yakında rakıt sütunlarında( 
rivorlar. <:.-~,ahın sou 

• 
ı·nhu .. \ııknra<la ınfite-
ha~~ıs \e hastanelerin 
nw' cudh·etini takdirli' 

~ 

zikrelnıekıedir. Ce\ ap 
nnıtedil bir lisanla 'Ta-

" 
zılnu~tır. • 

Vakıt - Bu husustaki 
ce-.u111us yannld nuaha-
nuaclacbr. '1 ·r • · 

~ oku\'aeaksınız.. ~ 
f Cıkrıkl~r durunca muha\·- ~ - .. = 
~ ,·elenin değil ha) atın ral:inti ~ = . -
~ fmografl:ırilc doludur. § : ~ = 
E Sa}Ct: i 
i Ht:p: ne fikir isterim, nede '§ 
~ macera.. önümüzdeki kış ~ = c 
~ gecelerini rahat, rahat geçire- ~ 
~ oeğim; derseniz Çıkrıklar ~ 
~ durunca Eize gayet iyi bir ~ 

1 
arkadaş olacak sen a1 ve tatlı i 
ilsll'ıbile ::ıize kendini se\'dire- l 

k . * cıe til'; i 
, llfflllm11ıımıı1wııııı~ııwıt0•ııı11111J1Ulll1wtı1ımı1F, . . 

M. Grandi Atinada 
A1ii}Ja(icle işiııi de goru~1yor 
[ C<uıırafı hiıind ':ıvifaınızdadır ] 

h 11~11 Hin ü sa mi nıh et.le . 
arzu elliğini 'e M. Pa-
pa~ a itihHın le~iri için 
tekiden faliınat yerile
•·e~ini h<\\an ctmistir. 

' . . 
Bu aksam Yunan • 

hariciye nazırı )l.Grau
di scl'efiııc hir ziva1'•\t 

• t 

'cı·ilt•eektir. Rn ziva-. 
l'ctc ilk davet e<lilcnlcr 
arnsınna ~erir Ce, at 
H. ile Tlll'k. sefareti 
•1 ı·kt'nu tıH'nnıriui 'ar
dır. 

İtilaf değil,, 
İtilafa hazırlıkmış?/_ 
Birkaç g-iin <:\el şehrimize 

gelen habcrkrc rağmen, .\nkara

daki Türk- Yunan ınüzakcratıııın 

hcnüı kat"i bir neıiçen: , 3!-tl 

olaınadı~·ı anla-ılı) or. . \l:lkadar 

malıal'ilc p;dcıı hab1.:rlcre w'rc 

TUrk \C \'uıı:ın başmuratıha::.ları 

mu:l\ aza) a t:ıhi t.:mhlkin talı~ili 

kı,·nıt:tkrini bularak r:ıporl;ırıııı 

'l'c\l"ik Hihtii he\ le .\1. Papam 

Hrmi ... krdir. 1.200,000 İngiliz 

Jira-ı tı:klif cdiklij:,ıi hakkındaki 

• 
Istanbul filımi 

Bugün göserlecek, son
ra da Amerikaya 

gönderilecek 
Sı:hriınin manzaral:ırını hın i 

olmak iizrc çckilmt·ktc olan filim 

ikmal edilmiştir. Bugiiıı Bcyoğ

hıntla l•:lder ~int:ına~ınd:ı· g<i~tcri~ 

lccek. IULL\ afık ı::,ıiriiklü~ii tak

dinlc dt: ,\,rııpa \c .\ınerika 

~chirkrindc iral' ... inc ımi ... aadc 0lu-
• 1 

n:,ı.c:ıktır. _ , 

Filim .100 mttro uıuıılıı~un

dadır. 

Millet mektepleri tahsisatı 
~\nkara,1-t-(rakıt.)

~ltıha~chci hu~u~iyc

uizin nwlıf.clif fasılla

rıud:uı millet nrnktcp
Im·i~t~ ( 1 HO) hin lira 
f ahsısaı ııakli kararı 
tas<likn arzolunnnıstur. 

~ 

B. M. meclisinde 
. \nkarn, 14 (.\ .. \)

B. ~I. n1e(·li~i bu giin 
rei~ 'ekili l lasan Bt~yin . . 
ı'İ) set i1Hle t.oplannn~tır. 
~hıhıelif dentiriu 1928 
senesi hiil(•e]cı·inin fasıl 

" 
\C maddclt1 rinc 6:>000 
lira ınunzmu ıahsi~at 

iıasi ile nmhtelit' daireler 
bütçelcı·indau ayni mi
ktarda talı~i~atiıı iuıha
sı 'e bir kı:-;ım dairclt\r 
hü1celeriıule 382 bin , 

liralık ıuiinakale it•rnsr 
hakkındaki kaırnn la-
yiha~• nıiizakerc 'e 
kalnıl edilmistir. ~lec-. 
lis pazm·tcsi gliuli top
laııat'akfır. 

İl~n 
ı ıoo kilo ~:ıtle 

:;ooo - ko\ llll eti 
~0000 ·- :ırpa 

l'zunkliprli a:-ker ihli)acı olan_ 

ber, cçhi lıahi üç kalem er1.ak 

9 k~numı~:ı_n; 9'!9 dan 29 k~nu

nu~ani 929 tarihine kadar yirmi 

gün müddetle münakıs:t~ a çıka -

rıldığıedan talip olanların depo -

ıito akçelcrile birlikte L"zunköp

rüde mi.itc~ekk,i1 komisyona mü- .. 
racaatl:ı.rı ilan olunur 

haber ihtiyatla tclılkki olunuyor. 

lf 
Dlin hu hususta Atinadan 

da ,;u t;ılırrarı aldık: . '--' 

.Atina 13 (Fos)- Em-
1:\k meselesi hakkında 
Tiil'k - Y tınan mura 
hha~Iarı arnsında ~\ n
karada itilaf husnlii 
ha.heri hıwada biraz 
nw' sim~iz addohınu
yol'. M ulıakkak olnn 
~udur: Cemal Hiisnii , 

ne, le M. Divaıuando-. ~ 

pulos emlak nıc~clesi 
üzerindeki ncficei t.ct
kikl~rini anlatan bir 
zabıt. tanzim etmisler-. 
<lir. )f nalh\k mescle-
lr.rin halini müzakere 
cdf•n Te' fik Riistü H. • 
ile ~I. Papa)a Yerilen 
hu ı·apcwda taka~ 'e 
mahsup edilen nmh't
kin HHWBHIH kıynıetini 

" hildiriy( l·lar. Fakat iki . 
nıut·ahha~ın 'ardığı 

11cıieclr•r faı·khdır. 

mçülerin f eu~i~i 
- - -

Haz1rıanan kannnm~masmm 
~azı meua~ı 

Anl,ara, 14 (ı\. 1\) - İkti:.at 
\ c kalatinee izhar edılcn ölçüler 
kanunu la) iha:-;1 hul:ı-:ıtan ~u 
maddeleri ihti\ a ctmclw.:dir. 

Tiirkivcdc kullanılacak iilçi.ilt r 
'e tarol:ır için ınctrc e::.c1>1 kıı.lm\ 
cdllmt~tır. fi'Urk metre 'C' kilo• 

l!,l":lmı bc\'nclıııilcl ölçiiler idaresi 
taraJ'ıııdan tc.,pit l'dilcn :mi 
nııınuııcnin :\\ nıtlır. J lcr nc\'i 

ımıamcledc metre ,;i~Lenıi üzerine 
h:ızırlanmı$ iilçiikr kull:ınıl:ıc.ık 

\ e hiluınum muka\ clelcrde . 

ticarcc bturatar 'c ddtt:rlcrindc 
ticaret eşv:ı-mııı miktar ve 
eh"ııdtıtı ı;ü~tercn her ne\ i \ e~i· 

k:ılard:ı 'e tapularda n :ılı~\ cri$te 

ta~rih edilen miklarlar metro 
::-i,ıeıninde hazırlanmış iilı;iilcrtc 

t:l\ in edilecdair. Yalnız para \'1! 
• 1 

nı ücc\'herat için cari \·ezin ve: 
a' arlar bakı f!~ı:ıcak t:lckrrik 
::-arli) :ıtı kilo\:tt ,-fı:ıtılc ijf\·ülecel\-
tir . 

mlimkiin olanJaı·ııı nwmlektr 
tfahilindc imal euirilmc~i ~artik 

hükumet ülçi.i ahit 'e .aachırindc 
clilcdikh:rinin 'apılma,ını Ye sac~ 

ma .. ını yahut her iki~inin de' h·t 

inhisarı ahına alma!ta \ c inlıisur 

suretinde bir ıniit:~::.bq c \"crmi
j!;c mezundur. 

Jlariçtcn tic:ırct mak,adilc 
memleket dahiline getirilecek olan 

ölı;ulcr ancak İzmir, htanbuL .\kr-
4'İn. Trabzon 'c Samsun p;üm
ri.iklı:rinden ithal ohm:ıhileckcir. 

Hir izah 
Aldığımız mektuptur: 
1cıııııa güııü tıp mulıadenet 

cemiyetinin içiiınaıııdaki beya
natım gazetelere yanlış ve hatta 
~ayri fenni bir şekilde geçmiş

tir, · Tashihini reisimiz Doktor 
Neşe( Osın:ııı Beyden rica et
nıişfon. 

Bugün Vakıtteki Ankara tel
grafıııda bu yanlış naklohınan 

ifadelere istinat edildiğini gör
diiın. Gazeteye ~eçen beyanatın 
sözlerime tevafuk etmediğinin 

tavıilıini rica ederim. 

Akil Muhtar 

·~ 

Yangın 

BBklfHYOO~e ~ün 
d' d rı=®~ı.;:~=~~•t>~®~:ı~®::!J~~~ 

YHul eu YHDul @ Önümüzdeki Perşembe ak~amı ~ 
l l ~~uarafı birinci <ayıl.111117.dadır] 1 Asri sinemanın ~ 

üst o<lasındakı solıanıu @ irac edccc~i g:ıvct :ı:cıııı;in mizan~cnli 

sa~akları tutuşturma- @~ su·· ku" tun h·ıkmet•ı 
sından çıkmışur. 

E' dekiler yanğm .. . 
karsısında telasa dib-

• • J 

ınii~Jeı·, elfaiyeye Jıallflı: 
'ernw' i <liisiinemc-

~ ~ 

nıi~lrrdir. J>oJis Na -, 

ci Efendi a ley le ı·i 

Siipcrfilmi altı :,inema ~ ıldızı tarafından temsil edilmektedir. • 
@ Bu, şüphcsi;,1, hakiki bir rekordur. 
@ ilaveten; İngiliz kıralının İnµ;ilb~ ~atHI) i ~erıı;isini ziyareti • 
(i in ti baau. • 

®@~~~~~.~~@) 
Flm.\11 Sİ;-..E.\IADA - (,\fan-

dragor ) ayrıca: !\Hikcmmcl \"ar

yetc. 

ŞEHREMANETi 

Tepcbaşı ~ ~ ~ Tiratro -
gfü·üıu~eye kadar yan- :••••••• •••••• •••••••••: Hında bu 

gııı diğer C\ lerc siı·a- ·.: Tayyare Balosu ! . k;-am saat 1 
17 1 929 d ~l.BO da 

yet etmiştir. Kilnp~ı i - - a i yalnız mu-

n· Z I'" • Perapalasfa • aflimkrlc 1111 
olllWll ~artaııyan, ~o Ol' •••••••• • 

" • • ••·••• ••••••••" ralehclere 
Hii~eyin, hal'utane k:\- TASHİH mah•us 11111111 
tıpl•~rindcn Halit efen- 14 k.1mınusani 9'.!() tarihli mı5-

Teyze Hanım cJilerin haneh'rilc yan- h:ımızda mi.inderiı; malıkt:mcyc 
• :ıit il;indaki " Koıwa \ c Tn~un Komedi 3 perde 

~111 •.~ıl\.an ''" tenrnnwn, ,\Hiterdmi F:ıhri B. ...., Hanım _ kelimeleri yanlış dizil-
Ni koJaki Kaynatnn,A- miş olmakla ta~hih olunur. 0:akili D. B. 

gop~ h·fmı eft•ıu.lilt•rin eeeeeeeeeeee~eeeeee 
cYleride kı~rnt'n Ytliı- i S ., k d [ [ d «o 
nıı~tır. . k ogu 1 Kn~ııı~'~"'"~r!~"'"~~" ~~;, & 
Yan~ım ~füulliı·mt·k ınıuız. soğuk daııra•ının ~chrimiıe ~akıaşur;nı he- Ci ·- ~ i('in c·alısnıı ''ll'niye hi- yan ctmi~ti. Filhakika ,oğ·ukıadrda b:ışadı. mnacnaınh ~oguk- et 

~ " • • algınlığından ınüte,·diit v;rip. zatülcenp ,·a:'airc hastalıklarından n.. 
l'l

0

ll''I. !!l'lljl :)tllJ.l'I. ~(·(·llt.111 ·r 1 b" ·ı ı· ı · k"I · · · l 1 ~ '-- ._.. ~ ·' \'ı \aye te<ta ırinc tc\ e!-~i.ı etme ı 'c a~ ı ı c gıyınmı~ m un- 0 
Rnv euk:ız ahında m:ılıdır. .Hunun için ahiren hü~ k bir teehhürle Londradan 1 

"' 'iirut cdLn erkek, kadın \ e \Ol·uk1ara mah~us ga~ et mükemmel 
kalmış~a da hafif~~e ~ kı~lık yiiıılii kuma~larını glinırükıen ~·ıkarım Ye bu tcl'hlıür 
Jn('Cl'Hh ohhığu halde Q) lıa-.ebilc ı.:idd:n rekah.ct:-İ7. .'~ fal'.r'.ka fiatma IDC\.kii hirnht:ı «O 

@) 'azc) lc~'t'n (,a\awd~ har:~ l\U ~ ~le 1 opçular .. ca~tk::.ınd: !M~ck (9 
kUl'fal'ılmJ~tır. Q) ıram\a)l:.ırı. tc\akkuı ~ı~hlı.ndc ;ı,l numar:ılı ı .\ \ ~ l~~.\l\ Iı:ırı_lı7. (G 

Bundan ıuada hora- m ~:::==~1=~:1~~~ 
zan nuft•ri ,asnr hil'in- e~~llCJl~~l6Veı18'IG:ı'lllS'~VQ11~ 

t'İ !llll'lljll:ıl; ,\ıi. Ruşen İstanbu 1 itha 1 at 
onbaşı, Hak.ırküydr•n 

Hasan onha~ı itfa a- gümrüg~ ünden: 
nıcliyesi ~~na~u ,\a ii-
zeı·iııde '.btH<HHllıkları 

t~atı t·ükt.ii«,ü it·in dü-
.. • ~ •I 

~cı·c~ yaralammşl:ll'clır. 

)ft\eruhlar • :.,ı·rahpa~a 
ha~lancsirw yatıı·ılruış-

lardır. Yang111 hakkında 
tahkikat de' am ctmck
l ed i ı· . 

Seyrisef ain 
Ayvalık sür'at postası 

( \ftr::-in ) 'apuru 13 Kanuıı

ı;aııi ~alı J ';' de Sirkeci rıhtı

mınd:ın harekttlc Gcliholu, 

Çanakkale. J\iiçukkuvu, falrL

mit. Rurhani' e. An alığa ıı;ide

cek H dıinüşte mczklır iskde

lı:rle birlikte .\lunoluj!;a uğrı

yac:ıkcır. 

\.t!ilıolu için yalnız yıılcu 

alınır 'ük alınmaz. 

Trabzon hattı ikinci postası 
(.\.\:l\,\Rı\) 'apuru 17 k:inun

.::ani pcr~cmhe akşamı Galam 

rıhtımınd:ın harekt:tlc Znıı!);ul

d:ık, İnı.:hol u. !'inop. !'\aın•un, 
Üıwc. F:ıc•a. Ordu. Circ~nn, 
Trııhzıın. Rizen· j!"idcrek 'c Of 
Trabzon. Pohuhanc Girc~on. 

Ordu. Fat,a. .'am•un, :-;inop, 
İncboluya u~rı~ arak gelecektir. 

ilan 
Seyfot:fain idaresi yapurta

rıııın k:ızanlarilc oksr.mı sairc

Jcrinin r:ı~pa n· hoya işcili;!;i 

bir -~c •c miitldcclc münaka.;a 

sureti it talibine 't·rilccektir. Bu 

a~ ın 16 cı ~ünl.i ihalc5i icra 

kılınacağından i~tt:ycnlcrin ~ııat 

ıh da teminac :ıkı;alt:rilc le\ a

zım müdlirlii~üne ~etmeleri. 

:alet 

14 ~;ındık 

- \tl\'31 ' 
!?j fıçı 

1 ~.ım\ık 

llıU :-:ıntlık 

(ı Çll\ a 1 

8 ıll\ al 
:-andık 

s;ındık 

ı ~nııdık 

1 lı:ıl~ c 

t.ı halyc 

2 kıp 

8 il\ al 

a\ar~:ı ~t:k~r, 

\'İınt· tHo. 

]ı,ıJık ):lı!,°I 

~1.:nı id feneri. 

lıo~ ~i~c 

kuru iizüm. 

t!:iinliik. 

manda kii•l'lt-,i. 

miiZC\' 1.:n. kulruk. 

:ılektrik ~;ıati. 

kan:l\irc Çll\:tl. 

p:ımuk ipli~i. 

t ~~ a\ ı ziü:caci~ e. 

amerikan lıcziııduı mamul wrha. 

hılık '~ .:;l'iızt: bagl:ıııı.ı~-.ı ıııah•u:> s:ı •. 

kt ndur.ı t:il:bı. 

l;ıilc;l' p:ı ral"iıı . 

mum. 

m:;Llı;ı:ı kijıdı. 

lknir. )thllıttı • 

din:ıııııı. 

':ırdah·.1 lıalığı. 

fare iıl:liııır. ınah-us rn11.;ıah1.t.:r.1t. 

pirin1:. 

adet ~cına' tr. 
Bal:lda cins ve miktarı gii"Lcrilcn 20 k:ıknı eşyanın 16 - l - 9~9 

çar~:ımba ı,\lİtıü ,·e müteakip ı-atı~ t(llllkriııdc 1:.rnnhul ichal:it ~linırLi~Li 

s:ı.tı" anharında bilmiizn~ t:dc fLirnln l·dilt-cql;i il:ln olunur. 
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(Vaki)ın millCt m ktepleri sayı/ası 
K/R~4AT 

~ski halk masan randan 

lHHilk&y~ii Ali Cenrgiz 
. Bir vannış, bir yokmuf. Evci zaman içinde 

hır hatunun ~ayetle hüsne malik bir evladı 
var imiş. Bu hatun bu o~lanı tutup memle
ket ağasının sarayına vermif. Bir gün af anın 
CAJU sıkılıp (içinizde Ali cengiz oyununu bilen 
var mı?) dedikte çocuk (Efendim, iznin olursa 
tahsil eder telirim) cevabını vcrmif. Afta dahi 
ol saat ruhsat verip bu yciiti f!öndermif. Og
lan Ali CcnQizin hancıine gelirken yolda bir 
~er\.ife rastlemq. Dervif: (oilum nereye Qider.
sın?) dedikte (Ali CcnQiz oyununu öfrenrniye 
Qiderim ) demiş. Hemen dervif ( Gel oğlum 
hen sana ölreteyim ) deyüp otlw D1mlf• 
dertlere diitmütlcr. Az ettmiflcr, öz ettmifler. 
dere tepe düz f!ihnitler, bir eyyam sonra bir 
nıateraya Qelmifler. DerVif içeri Qlrmiş, oilan 
da arkasından. Dervltin odasında bir miktar 
ohann'lflar. Sonra otlan tOll"aya tidüp ~ezer
ken bir odaya •dip içeri finnif. Bir de bak-
m11 ki ayın OD dönffl f!ibi bir kız iki QÖZÜ iki 
pınar oturm111 naat itler. Otlan « Li miıin, cin 
milin.,,. ded!lde kız dahi « Ne inim. ne cinim 
ıcnin eibi beni MlemD • CCYabını vcrnılt. Ya 
sen buraya neden Qddin ?>> dedikte almlf kız: 

- • iku mektebe ıiderdim. Bk ıüı bu darviı bini aıup 
'•ıyı ittirdi. Mı'6s eylem. Ey yqüiı bu derviş seıi dotru 

'; ... ;... ' ........... ,. 

Saz 
Saz sepet, saate 
• 
iyi su isterim.· 

Saz sekizde. . . 

._ 

• luhnrriri 

Hitat Sadullah ___ 1!!!11!19,, 

26 

Şemsiye, şamdan 

Akşam güneşnl'. 

Şaş~ın·şaşkın dutima 
Pi = •••• li:V: 

okuturken sın tersine oku. Yanı\tıpta do!rn Ditırsan bautm gibi olursun. ~ / J.. •• ljtı"' . .,,. .. """ ./ ,,f.!. 
Kız aııaıı ~aylllı wı.at edip saıvırrniş. 'U' .-o(2M .. ~- <PU;M~ -d~~-~ 
Gtnı •Mil tıaıp 11otruca 'dlntsm 111G1111 mahalle gelmiş. ·r ~ · · . '#i ~, ~ · ~:.. • · i , 

Deniş: • lllllloa 11111 lklllJ• • lldb Ollll m dizi Osti11 Pll• 4•rJı auı ~ar ısı Dl ıaııt direk. u der lsa lakna •armiŞ. HISlll bibi • ill1Yal lzıre etumıya ~aşlaymn duıişlı caı sıkı~ ıaz ııll\I. 
--····--------------·--------- o.._,_ \7akıf paı .. $.lılaı .. ı'·ıt .. ıdu··ı .. lu·· <""')·t··ıı~d 11·. -----····· ·····-········-··--·-····--·-------·-·········--~ 1. . .ı ~in e klidarda TaYaşi B453n Aıa mahalle inde mM \ ahçc bir bap ah ap hanenin tamamı Tıjllür 

Muzayede bcdeti merhunann cns ve mc\ il ile C\ &ıfı Dolap $OkağlmlA ı:edit 2Q numaralı ve sağ tarafı Balada cins \•e mevkii ile müşteıneıatı sliresi m\ıharrc tmlak Zevcem Sara MitraniDin du-
ö39 20343 num.mılı :;cnetlc medyun Pan:ıyot. tek- .Z.Chr. J.çJnan l 1. mahtumıı Re p B rettin l~t. hizalarında gl'ısterilcn bedeller ile blipleri tıhdesinde ta'karrür çar oldutu :nıuzmin hashtım 

saodra ,.c Despincnin Kndıköyde, Cafer Ağa hanesi arka."ı }cride H. benesi ~l tarak çwkma7. ederek fö:dei ev~li)1eleri icra lcılınmıı olduğundan )'Üzdc bellen. tedavi ederek kespi afiyet etmt· 

!J 

119 

?O 

250 

mahallalndc Bahariye caddcsilldc atik 3l cedit sokak Ye cephesi Dolap s&ka~ ile mahdut ,.e afaiı olmamak üzre zamma t:ıJip olanl:ırın bu illn tarihinden sine himmet ve pyrtt eden' 
69 numaralı bir tarafı l'.araJd;:i sokağı, bir tarafı boduru1J1unda octı.\nluk, kömürlük mahalli zemin itiblren 31tfMn artında ~on nlshetinde dipbdto a 1tçalarım AllMll Mllk !Gkaltftda Azar• 
Mavrokordıto 7.C\ cesi Pilline ~, bir tar.ıh katında iki bdı bir kapı tltı mah:ıll~ bir mut· 1nil&Whiben J~r gün saat ondan on btte bdar d&düncü Vakıf )U hanında sakin doktor Benı-
Tcvflk 8. ~ol :t~ı ,.c t:ırnfı rabU Bııbrh c cadde- fak bir hala hirjnci katında iiç oda. bir l-üçiik hanın iliflci bhnda 17 numarada Vaktf p:ıra.l~r müdilrlüğünc dot Efendiye •lenen t~kkiir 
sile mahdut ,c Uç s:ıuhta 011 oda lİÇ ·wfa, bir sofa, bir halal)'ı muhtevi ~·e J20 zirı\ :ır~d:ın müracaat -eylemeleri il!n olunur. cJleria ,~·~ı._ 
.... ı.ı.. · h 1 •52• zira mahallinde mebni \'e dvc' m medvu· Terkos Sa ~ 
~ UÇ a a \'C :l) rıc.1 miisakknt lizerinde t:a· • • A. Mit,a11i 
rıça ve OOa)I mü~temil çama rrhk \'C mutfa#f mın tahtı tşpbn& butunWl S76 lira k1ymcti Sihbat 'e içlinıni ıuua\·enct vek:\letindcn: 
m h-· nıuhaınmcneli mıa bahçe bir b:ıp ahsan ıhancnin 

\l -·• Ye •14814• 7.ırl arsanın •:\()()• zira ma- · ı.· 
a..-ıu-..aA tamamı 
·~ mebni buJunan •6384• lira Jcıymed mu· 
haımeneli mu bahçe bir b3p :ıhŞftf\ h!nenin 88.C. 20661 numanıh senetle medyun Rauf B. \ercsc-
carumı sinden Osman B. ile I<:minc ve Lcm:ın Hanım-

20MS numıırah ı::c•ıcth: mcd) un l\l. SalıU1atti•1 farın Suadlycdc Giil~en so'ka~nda cedit f 7, f 7 
Bey ile Ay~ Mukt.-rrcın ,.c Emine Saliha ilanım· numaralı ,.c tamOan UUmj P~ bağ ~ köşkü ve 
lann l ~kudarda Torgar H1&m.ı:ı mahallesinde Se- çanlı kilise tariki ve yeni küşat olunan tarik ve 
limi Ali Et soka~ınc.lu cedit l2f numııral~ bir lehi derya ile mahdut Ye ,zemin katıttda dört 
rarafı J la!'an TMhsin m. mP..17.il bahçesi, bir tn~rı od:ı bir hamam bir taşlı~. birinci kannda dürt 
Cambaz All Ağa sokaıtc, ba1.:ın yorgnnet lbr:ıhlm oda bir salon, ikinci k~tında yedi oda hir sıılonu 
Alt mcnıU, tarafı nıbii tariki Am ile m~h<lut ve muhte\ i ve aynca mü:Mtkkıef '\"C • l 2()t- xirl ar :ı 
iki atıhta beş od:ı İki sofa 'c bir ku} u~·u muh· üzerine mebni \"C iki hatta üç oda, bir salon, 
tnt , c •400• ıira ırsanm • 120• v.ir• ınahallinde bir haliyı ha\ l bir kö~k ife ahır, arab:ıl1k Ye 
mebni man bahçe nhş:ıp hanenin tamamı kırmeti mutfı~ mftştemil 'e on dönüm ar.-anm •625• 
nıuhımmineı;i •2 ıo• liradır zir~ mahallinde mebni bulunan •8840• lira kıy-
2084() numaralı senetle ınedyun Resmi 8. 7.CV· mctı muhımmcneli mat ht\hçe bir bııp köşl\tln 
cesi Sen et ı !anımın Tophanede Defterdar Ebul· tamamı 
ladJt Mehmet Ef. mah:ıllcslndc cedit Halatçı so- Q-' 2 t 2:i? numar:ılı senetle medyun Doktor.Mehmet 

da :ıtik ı.3 cedit : emlak ,.c 81,82 harita Beyin Aksararda Katip Mu.~tttin mahalle inde 
umaralı ve sağ wab Emanet arS3Sl , Cerrah ~· cadde inde tedit 48 mım:mıfı ve sağ 
net Ji:mımın 86 num4rnh ve arkası tarafı Ahmet Rcytn şartla fernğmd<in Eda Hm. 

:ıh nr:-ıal:ı.rı , c taraf nıbll Defterdar c:ıd- uh<lc inde huhınım hane hahçc~i, arkıı-.ı keresteci 
desi 'c cedit h:ıhıtı;ı ~ok,ı~1 ile mahdut J 4 ,5 ıi· Hasan Ef. bahçe i, sol .tarafı llaJl1c Htn. Yere· 

...tl ~tba bir kıfa ar ... :ının tnm:ımı kı) mcti sc~in<.lcn Ahmet, Cemil . Ye Mehmet Kc:~at l<:fcn· 
-~•ı1Mme1ıtcsI • I ı SS• liradır eliler ile Ayşe J im. hane bahçesi YC Ahmet Raif 

!0917 nuınamlı senetle mclİ}Un JJuri~·e J lamının R. hane ve bahçesi ve cepnesi tarikı l\Jn ile mah .. 
Çarşuyikcbirdc ressam hasm:ıcılar sok:ığmd:ı atik dut ve ıemltı k:annda: methal, ta.tık. iiç oda 

lstınbulun Anadohı ~\·ahlhnde son zamanlarda bazı miınfctit 
ıatmı uk'aJan xuhur ettiği gorülmuş olduğu cihet1e sıtmanın inti· 
tarını 'e yerleşmesine mani olmak il~rc sh ristnl:M~ri -pek· mch
su1 olan bu h&\ alinin ~ıtma mucadcle kanununun llirinci maddesi 

mucibince sıtmalı mıntika ilılnına :ururet hasıl olmuşıor. l\Jücallclc 

mınbkası 1 Ja, darp:ışadan Pcndifc kadar olan hat bm undaki Ko) · 

leri 'e IYh ulc Ada,·ı \'t He~ lleln i lhth a edecektir. !\Jilc.tdelenin . . . 
tarzı icfa~t sıtms mücadele kanunu 'e mukı)r kanunun tatbiklnc 

dair talimatname ile kat"i 'c sarih hir ~urctte te&pit edilmiftir. 1 lalkt 
ııtmanın intişarından 'c scnctcr,1eı\be1'i lstınbuhın bu ıı;ünl 'e ma
mur s~\ fh e mahallerini bı ... .:ır eden Sh ri.inek tleli} esinden kurt4r· 

m:m i .. tihkak eden ttma mucaddc inl hcrkc:.in bUinü tclekki ede-

~ gı , c , azifc' c ba l:H a~k oJ:ın uma mücadele he~ 'etine her turlu 

suhuleti ihru ile tm pek mü kul 'ıızıfkrinln kısa bir nmınJa 

mm aff akh etle neticclenmcSinc her ~ur ette muı\ enet cdccett umit 

olunur. Sıtma mucadele !\ Tcmurl:ırı her ne\ 1 mc akin 'e rnü~temi 
!Atında. J'ahrika. fağ:ıır.a. Depo. Ahır. Atıl p;ibi mahallerde kı~m 

Shri'-incklerı taharri \C itl:ıt cdı::ccklcr. Ya7. mc\Sİmindc de . i\ı"l

.lnek urcmc mahallerinin taharri 'c , h risinckkri henüz ürfc ha 
linde iken ifna edeceklerdir, Hu mıntıka ilimli i miıcıdcle memur· 

tarını kanun dı:irc~indc \Crcccklcri talimatı kabul 'e icraya her 

:ı:am:ın mc kcnlcrc dahil \ c harkındcki taharri) at hu~u..,und:ı mu:ı· 

\enet gô~td'mcğc mecburdurlar. lcmul hilafmda miic Jdc ınemur 
Jarına mü;-kilat ika edenler , c mücadele he\ ·etinin ta\ sh e ettiği 
tedııbiri ifa etmi)enlcr bulundulu taktirde bunfar derak:ıp sıtm:ı 
mücadele kanununa göre ceıalındırılmalt üxerc l\1ahkcmcre tc' di 
cdileceklerdır. ve Cldit J6 numaralı Yı! 8 zira ar!'ia üzerine bir mutfak, bir haJayJ; :birinci katında: dört oda. 

mebni bilı\ mu,tcmilat hir bap dukkanın tama- bir sofa. bir hala}'! ve ıta\'ı3n arasında vasi bir aJ •• d - ı ·• d 
mı. Knrncti muhammenc--i ıki yiiz liradır. mcz- salayı muhtC\İ \'C 540. zirA Arsanın (200) zirA Vakıf par ar lTill ıır ıığiiıı cı1: 
itik dukkt'm sağ t:ırnfı Abr:ım Ef. diıkkılnı, ·ol mahallinde mebni bulunan iki bin Jira kıymed 
11lrafı l Uri!iima diikka'lı 'c nrknsı çarşı duvun muhammeneli maa bah~e bir haf? hanenin 
ft ccp~.csi uriki Am Ue mahduttur. tamamL 
'°926 ı1umarah ~netle mcdvun Kt\zım Be\ in 36 2 ı :l:\3 numaralı ı:;enctle. mtdyun Zenciye Zihni-

Nazmi\e hanımın. ZC\"Cİ l\1chmct Sakir Be\ le miı .. terekcn l\th uk . ' . 
A\l!IOfya. Ü;,kübt m:ıhallc-.indc. Soğukç'\ mc caı.lcl .. inde cedıt S, :-. 9 

numaralı ikbi bir .akıf alunda diğeri mii .. tckll iiç hap hane rmıka • 
hilinde idaremi:ı;den İ'tikr:ız C\ !edikleri ınclı:ılığı 'nde inde tl'~\ h c Unb[lan1nda Hı7.ır Bey mahaitcsindc Tıt~tckn~lcr yar kadının K°'~mpaş11etiı Sahaf Muhlt,tiıı mahal-

eokaaında cedit 28 numaralı , c sağ tarafı Şük· lesin.de Kuyu sobğınd:ı ccdil 8 numaralı , c bir etmediklerinden dola~ ı met hun emlak w-ulcn miız:l\ ede\ c çıkarılmı, 
rlye 'c llaccr · JJanımlnrın 286 h~rit:ı num:mıh tarafı cami avlusu, bir tamı i\fabir kaJm m~1- i.. de muahharcn Nazmh-c Hanımın 'cf:ıt c\lcdili btihlıar kılınma He 
~ arkı ı 3SJ~333 harita numaralı arsa, sol zili, l1ir tarafı Ali çaV\J( vct~i llandibe..mutta- fnlhallcsi hc)eti ihthari)c inden lcdcJl .. tilı;ar alınan cc,apta nıuına • 

A~şc Mi.11.e~yen llıımmm 288 nwnaralı Sil mahlül l>Ahçe ve tarafı rahii uriki am ile Jl-\hanın hakıkatcn H:fat c\le<liği \c ,,.:ı,:cl 1chmcc Şakir B. ne?. . 

:~ cepb~ tariki .... ile ın~ut ve yeni yüzü mahdut ve 7.enain katında bir yemekm J>h; ıtı"dc iki kcrimc .. ilc iki mahdumu ve :\lı ırda mütechil diğer hir 

bİr b;e )'eni sathı :§6,75 metre murabbaında mutfak. bir halin, bitlnd -~~da, • ı~ kcıt"ime .. i bulnnduJ;u ve ancık Htcsei mıımsilc\himin l imlerinin 

"
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'u'~nın tamamL Kıymeti muhamrncneii ktnci kırında iki oda • bir sıncbk nı muh- tetpiti mümkün olaaadıiı heYın cdilmj.- oha-.J;la \erosenin llll ilAn 

if 65; nu:a:lt senc .. L. d · . te ·i \"C •156a zlrl arsaıo:~r. _. ~ ~~i"den iat.ren üç &J zarfında tc '''ti elem t\·lcmedikteri cak .. 
uc me )Ull l\J. ~\k~t Be· • ~hal ~ ~ U,.ft.!.. . "4c cmt:lki meZkürenift bilmi.t1.&fedc sablıc•" illnen wblii olunur. 

KANStZLIK 
NOl'astefti, ilfi)'et n (Chlo· 

rôse beaizsblik içkı yeglne 
deva bil it.ya edea (F.mogl01 

binli Deştyeıi) ~ • Ea 
nüntehip etıbba rar~ tertip 

edilmiftir. 

'*"""' ~ aaligeai 6rind ....,..,-*n: 
Kadelli ve A Zrudaki şirketi 

tarafmdan Midillide Pavlo Mun-
la sokaiinde mMim ve mahaJJi 
mtıkAr tehbendeti iken llalen 
Rados ft .... .4«Uiiaa .UU 
memuriyet edtn Celll ley 
aleyhine 1953- 927 numara he 
ikame ohah111 ftlru daWll Eım· 

mada anMlnlileJh c.IAI Ber 
namını ittlobul muddei "....,. 
ıniJ1ii marif cWc tevarihi muh-
telffede k&ldcrilen davetiyeler 
lcasmcn ye\'mf muayenin muru
rundan sonn iade cdilmiı 've 
bir kısmı hiç gönderilmtmif 
olduiundan lukuk usulimuhake
melcri kanunwıun maddet tı\lt.. 
5USlll hGkrnüne tevfikan illan 
tebliğat ifasına karar verilerek 
yevmimuhakeme olaıak üzre 
15-5.929 tarihmc tnllsadff cu-
martesi gDnO wt on dôrdc 
tayin Jnhnmıı olduğundan Ye\'• 
mi muan-enede müddeialeyh 
bJmt gelmcdi!i \"Yl vekll 
g6tMlermedlft takdJrde haklan
dl muametei ftY•biye tcrama 
tevessül kıhnacafı ilin ohanut. 

SabW< diikan 
~ .. ıitJ ~ de/iM ............. 
Caı1lda Sahaflar caddaincle 

32 No. muhammen bedeli 1000 
Hl'& bedeli 4Wa&ln mCiza1ede 5 
.. 920 da dtl&ardarlaJda 
....catıbt 



, , , J~ Gazeternizde çıkan yazı ve 
ABO:'\E. ŞAR l L:\..Rl.J resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

~_rkıyede Harıçte Gazeteye ~önderilecek n1e.k.tuplann lizerıne 
Kuru..; Kuru. idare içinse , idare ), yazıy.-ı aitse ( Y w ) 

1 ' ·ı • ."5 ooo' 1 j~;ırcti konulmalıdır 
'" ı.ı 12. ------

3 400 800 Ba:ı.ıimıyan mektupların iadesinden, kıymeti 
6 : 750 1450 . ' mukadderesiz mektuplara konulmuş paraların 

12 .., J400 2700 ı 1 kaybohnasından ,.c il;lnların münderecatından 
! i~are mesul değildir. 

•---- y 

ıı--· -
Nukut 

1 Ingiliz lirası 

1 Dolar 
20 Yunan dıra hm! 
1 R.ııylı oe:;ma r k 
1 Aı nstut')·a ~ilinl 
20 Ley I\omanya 
20 LPYa Bulgar 
1 Fı·Ierueıık florini 
20 Jo'ran:::ız frangı 
20 llal}"an lireti 
2D kuron Ç<-ko - SJnqkyo 
J Çervonets • Buviyct • 
1 Zı·Joti « Lelıi:--.l:tn » 
20 Dinar c 1'of!'.'o~ıavya ı 

::O Belçika frangı 
Pt zeta J~p. nya 

20 Jgviçre r['angı 

1 Mecidiye 

Cek ., 
Londra üzerine bir tnftlllz lirası kuruş 

Niyoyork 1 Türk lirası dolar 
Paris • .. franl< 
~filano • .. • liret 
Berlin 
Sof ya 
Brük$el 

• 

• 
Anı i~terdam• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

mark 
)(•va 

btlka 
• floMn 
• 
• 

frank 
kuron 

eilin 

Cinevre 
Prag 
Viyana 
Madrit 
Varşova 

Ati na 
Bükreş 

llelgüat 

• 
• 

• 
• 

• pcz.etn ~ 
ZP}Oli 

• diralımi 

1 

20 ley 
Türk lir:ısı 

İstikrazlar 
!~!ikraz dahiH « yarteli • 
Duyunu mu'rahido 
IkrarniyeH demiryolu 

Tahviller 

krus 
dinar 

::ı 1 l Tertip « A.B.S. > 

Ö.!:: 5 
~ E= ö • • D.E. ~ 
c: ., o 
<-ı::ı >. 

S « « F.J. • 
Oa:~ıta 1abtelarz demir yolu 
Ocrseadet lr:tın\ay sirkeli 
Rıhl;nı Dok ve Antirepo 
lst~uıbu! ar.anim !ili siı•k()ti 

Hisse senetlei'İ 

P95 50 
205 00 

53 .00 00 
19 50,00 
'8 50 
24 3150 
?9 50 
82 00 

•61 00 
715 00 
121 O') 

0000 
23 00 
24 37 so 

114 00 00 
33 25 

785 00 

998 00 
048 ' so.oo 

12 44 00 
9 2850 
2 0500 

67 12 50 
3 4925 

?I 00 
2 51 50 

16 37 50 
3 ~l" JO 

2 9651 
4 32 75 

37 74 
24 62 5? 
27 55 00 

f6 87 50 
278 00 00 

C9 10 

41 

41 

so 
4 
4 

19 
23 00 

995 50 
205 00 

53 00 00 
•9 50,DO 
28 5) 

24 3150 
29 50 
82 00 

161 00 
215 
12() ()0 

0000 
23 00 
24 37 50 

114 GO 
33 25 

785 00 

998 
0 148 

12 
9 
2 

67 
3 

2 
16 
3 
2 
4 

37 
24 
27 

86 
227 

09 

1 

00 
sooo 
4400 

28 50 
O'< 00 
12 50 

4925 
" 1 00 
52 ~o 
37 5•l 
4'< 00 
98 S'1 
3" 75 

14 
62 50 
5500 

'8""' 50 

50 00 
ıo 

=15 Kanunsan! 1929 = 

• 
lstanbul emvali metruke müdiriyeti 

Semti 

Balaı 

Maha!Jcsi 

Karabaş 
Sokagı 

Balatcaddesi 
Numarası 

187 
Nevi 
hane 
dükan 

. ' 
karı ınıılıamminesi lira 

20 şehri 
• • " 189 10 • 

Kadıköy Cnferağa İskele 300 senevi 
• • • 

Yeşil köy 
Kadıköy 

Köyiçi 
Osmanağa 

Vapuriskelesl 
Dut 

42 
44 
ıo 

28 

bir odalı d ükan 
kilrgir dükan 
hane 
• 

210 
144 
ISG 

• 
" 

" • " 28-1 maa bahçe dükıln 
Heğbe!iada Yalıcaddesi 88 dükAn 

9G 
80 

240 
120 
60 

• • 90 ikametgah • 
• • 92 dükiln • 

Balat Jlızırçavuş Aznavur 25-23 hane • 
Kadıköy Ras.impaşa Birinci sokak 197 dük:lıı 72 

" Caferağa Bahariı-e 33-87 apartmanın ikinci dairesi 360 
540 
480 

" 
• " Mühürdar 102 hane 

Küçükpaıar Rüstempaşa Canbazhanccaddsi 19-50 k:lrgir <lükan • 
Balada evsafı muharrer emlak 19-1-929 tarihine müsadif cumartesi gunu saat 

mukarrerdir. TaliP!erin Emvali merılke icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 
( l 5 ) de ihaleleri 

••••••• • •••••••• • •• • : ASTA-LUl<S : ••••• • •••• : : iRMiK MAKARNASI : : • • • • • ••••••••• ••••••••• • • • • • 
; AS'"f A-LUKS !ı •• • • • • • Makarnası Amerikanın en • • • • birinci irnıiğinden yapıl- : 
: mıştır. Bütün Avrupa : 
• • : makarnalarına müreccah ve : 
' . 
: Di\.HA ! 
• • 
! UCUZDUR! • • • • : Bir de[a tecriibe her vakit : 
: kullan nıak için kafidir. : 
• • : fler yerde arayımz : 
• ••••••• •••• ••••••• • • • ı·k . d. . • . • • .... usa ı ve sınaı tesısat ... ••• 

: ve işletme T. A. Ş. : .................. 
İsıanhu! icra daire5inden: Bcyoğ· 

iıında Firuz ağa mahallesinin Taş 

mektep sokağında İzzet paıa zade 
IJUıı;;amettin beyin tahtt tasarru~ 

Emlak ve Eytam Bankası 
İstanbul şubesi müdüriye
tinden: 
Esas numarası Mevkü Bedeli icarı senevlsi 

Lira 
i'O Beykozda Tokat mevkiinde sebze 2Z5 

bahçesi 

98 

Kandillide Vaııı köy caddesinde J 5 
no. diikan 

ITeğbeli adada yalı caddesinde 14 
'o. dükıln 

35 

48 

145 Beylerbeyinde Ebronosyan antreposu 25 
müştcmililundan bahçe 

Emlak ve Eyınm Bankasına ait balida muharrer emvalin birer 

senelik bedeli şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır: 

1 - Müzayede müddeti 21 kanuns•ni 929 pazartesi gunune 

kadar olup ih:ı!e muamelesi yernıi mczkOrda saat on alııda icra 

olunacaktır. 

2 - BedcH icar ilk taksitte ihaleyi müteakip verilmek üzere 

üçer aylık müsavi ıekasitte tediye olunacaktır. 

3 - Mü!ayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Balıçeka
pıda Eml;\k ve Ee;·tam Bankası lstanbol şubesine müracaat etmeli-

' v 

Jş hank.t\ ı 13 50 13 55 
funda bulunan atik ve cedit 214.6 

1 ! numaralarla murnkkam iki bap 

hane arsasının rubu hissesi Hasan 
paşa halilesi Hayriye lladımm 

matlubundan dobyı otuz gün 
miıddeıle icra kılınan müzayede
sinde iki vüz lira bedelle talibi 

fıcı:rı'1:nJı b~nkaı::ı 136 oo 

1 Cinsi Ticaret ve zahire borsası 

1->u fiatL.ır Tiral'et lıorsas; 

k:ıtibinmuınilıgi tarafuıdAn ve.: 
ritm istir. 

Oklwsı 
A7.anıi Asgari 
K. P. K. P. 

lluğday % Ça vdarh 

Yunınsak 03-04 C0.00 00 O~ 
Kıı>h'a ıs 28 ıe ' 0 16 20 

l
·unter OC- 10 0000 oono 
sert 04-08 '7 ıo 1835 

1 nöıımı c2.()0 oo oo ~o oo 

1
serl nıahlutn7_ 8 00,00 00 00 

1 -ZAHfRELER-
c:"'-.ıaı· 143'> 1420 
~ı ısır 2 8 o orı 0<n 
Arpı 13 25.0 ı42 ,o 
Yuı"r ı o 30 ı u 30 
Fa'1ılye 36 00 31 O·' 

-HUBUBAT-
[ ·n~am 
,ı<~ !_C'nli 

00,00 
()(J,OO 

14 Kfinunusani 029 

-UN-

ÇtıYalı kilosu 
Elıı,lra rlcUl!ı'a 00 1470 1285 

Birin<'i yumu8ak 00 
Blriııei sert 
tkinci • 

TiFTir< 

1 f '>0 
134'1 
1275 
1212 

f f0"' 
l '" 6 1 

1230 
12 ,,ı 

1\ nkn ra 145,00 ı 45,oO 1 

Deri ooo oo oo-ı.oo I 
Y.ıpagı Gnz yıın1: 09 l ıOO 09 f .()('. 

-AV DERİSİ-

Z(•rclr-ya çıfli 93 '" 00 86100('1 
S;nı~:1r 'fr::ıl'zurı 6200100 6'llJ0

1
0 

Ti :l'.i cooo)oo 1 300100 
l(UHthız C'!000,00 000010C 

iç F<ıı::sa 

J(;dıııklu 

-FINDIK-
155,00 1 55 00 
8'\'00 85 o 

Büyük müzayede 
Merhum Reşat Fuat Beyin malıtumu beye ait olan Türk asarı 

atika \·e nefisPsinin müzayedeli satışıntJ ikinci kısmt sureti kat'iycrle 

21 k:lnunsani pazartesi p;ünü saat birde Çarşuyu kcL:rde Sanoal 

Bcde>reninde icra olunacakur. Bu eşyayi aıika meyanında gayet 
lcıymeılı iki ferman da vardır. l\ie,ktlr cşva hu ı;ündcn itıbareıı Sandal 

Bedestenidc te~hir cdilmişr:'r. Asaı ı atiKa ve nefise meraklılarının 
rn-arı dıkkatini ccl~ederiz 
F7 

(V•..t~ı)ın 15 küııunusaııi 19~9 Tefrikası: 60 

11uharriri: 

Alo; is Lölıldn 
- Si~ bu b•pta SÖ/. veriyo

rc'.ll Mösıö.. Zaten aramızı{, 

hali hazırdvki ı·czy'yc! bir ch!!a 

gurülmcycccktir. Gelecek sefer 

siz daha açok gi<z daıranırsmız. 

ı..13o:aanyan., hırsızını zor zapt· 

«'erek lıumcrd.•ndL 
- Ilunu cmln olabilirsiniz. 

"Raul,, halka!orı lıeyrand•rı 

titriyen bir elik oldı. Fllh>kika 

ı:e.- birisinin içidc bir i<im lıakk· 

olunmuştu. Eline bir kağıt par-

çnsı :ılarak bu 
ııot ll!.tu bunlar 

i~mi !dL 

isin1Jcri serisini 

yedi man•sbrm 

~~ 

~: Lilcrcimh 

lllelunet Gayur 
llu isimler .şunlardL 

11'ıkan 

Sen Vandiril 

J~myej 

Vnlmon 
Krüşelö Valas 

l\lonviliye 

sen Jotj dü Boşervil. 

"Boımııyan, zili çalarak uşağı 

ça~ırınıştı. F•kat uşağa dehlizde 

dDrmam.ı emrederek "Raul, a 
yaklaştı ve dedi ki: 

· - Her ihtimale karşı size 

bir teklifte bulunayım. Mesai

mlzln ne noktaya vardığım 

uhdesine ihalei eveliyesi yapı

lar"k ihalci kaı·iyesi için tekrar 
on beş giin müddetle müzayedeye 
konulmuşnır. 

Hududu bir rarafı Zoıı;rafopo

ios apartJmanı ve bazen I.iemaıı 

Hanım ve bazen Gapnel EF. ve 

haıtn Veysi EF. ve bazen ema
net :nah ve bazen Hüseyin Ef. 
veresesi Cemile Hadım ve Nail 

B. ve saire arsaları, arkası Nnhi
dc Ti. arsası, dill;rr ııırafı Naz -

miyr H. \"e Yor~i ve Yani arsası, 

cephesi on heş merrolıık tariki 

am ile mahdııt 493 metre 87 
santimetre terbiindc 4980 lira 
kıymeti muhamminelidir. 

Talip olanlar ve daha ziyade 
malüroat almak isteyenler hisseye 
musip kıymeci muhammincsinin 
yüzde onu nispetinoı· ?ey akçe
sinin ve 928 1023 numarasını 

nıüstahsibcn yüzde beş zamla 
Jstanlıul İcra dairesine 31-1 ·929 
tarihinde müracaat etmeleri ve 
yevmi mezkurde saat onbeşe 
kadar ihaleri kaı'iyesi icra kıh· 
nacağı il.tin olunur. 

lıiliycrsuıız. Gayeye ne kadar 

yaklaşmış olduğumuza, ve mu

valfakiyetin pek karip olduğuna 

siz de kanaat getirdiniz değil mi? 

"Ratıl, cevap verdi, 

- Sözlerinizi tasdik ediyorum. 

- Şu halde size açıktan açığa , 

bir teklifte bulunacağım. Nasıl 

bizimle teşriki mesai edermi siniz? 

- Mevkiim arkadaşlarııuızın 

mevkii gibi mi olacak? 

- Hayır. Benimle müsavi 

olacaksınız. 

Teklif huluskaranc idi. "Raul" 

hakkında gösterilen şu takdirkAr

Iıkıan dolayı gayet mahzıız oldu. 

Eğer "Jojefin Bolsamo. 'mevzuu 

bahs olmasaydı belki de kabul 

edecekti. Fakat kadınla "Boman

yan,ın aralarını telif imkansızdı. 

Delikanlı cevap veri 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni ieriip Yeni plan 

l ci Kc~ille 1 1 Şiibartadır' 

İKR.\l\IİYr:LER LİRA 

; O, )80 
8,~ 8 15, 

18:88~ -~ 
~ l\IÜKAFAT: .... 
LÜTFEN DİKK.~ T ~:nh::iz 

Bıı seneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen
ginidir. Çünkü: 

l - l 0,000 lira, ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen 
sene yalnız ( 3) ıane idi. llu sene ( 5 ) tir. İsabet ihtimali 
0/ 0 67 anmıştır. 

2 - U\lU.\! İKR.\:\fİYf~ ADl<:DI: Geçen seneki keşidr
!erde yalnız C 2,000) jdi. Bu sene taın: ( 3.900) diir. Umıım 
isabet ihıinıali de tam: '",. 95 ( yani iki misli) artmıştır. 

3 - l'iyankı> yüzünden zengin olanların adedi bu sene 
geçen senekinin tanı iki mis\inc çıkacaktır. 

1f ütün inhisar idaresi 
umumi müdrlüğünden: 

Müsahakaile daktilo alınacaktır. İsimlerini cvclce kaydettiren 

Hanımların bu ayın 17 inci pc~şcıııbc günü Galatada idarci mcrke

ılyede memurin müdürlüj;;üne müraca:ıtlm. 

- Teşekkü11 ederim Mösyö ... 

fakat bazı hususi sebeplerden 

dolayı teklifinizi redde mecbu

rum. 

~ Şu halde diişman olarak 

ayrılıyoruz. 

- Hayır Mösyö.,. rakip olarak. 

"Bomanyan, ısrar etti: 

- Düşman olarak demektir. 

Yani imkılnı düşerse siz de, .• 

- Anladım, .. Kontes olö "Kal

yostro.nun uğradı~t akibcte uğ-

rayacağını. 

- Doğrusunu söylediniz. Şim

di gayemizin ,büyüklüğünü ve 

ona vüsul için her şey yapmağa 

ıımade olduğumtızu biliyorsunuz. 

Eğer günün birinde aleyhinize 

bir şey yaparsak günah sizdedit. 

- Evet • her ~eye razıyım. 

"Bomanyan. hizmekara ses-

lendi: 

- Efendiyi teşyi ediniz ..• 

"Raul, yerden üç scl:lm sar · 

kıttı. Ve dehliz boyunca sokak 

kapısına doğru yürüdü. Oraya 

gelince ihtiyar hizmetkara: 

- Bir saniye beni bekleyiniz. 

dostum. 

Dodi; serian üç adartıın nıiişa· 

vere ettikleri -ödaya ·du~ru sc· 

ğirtti: · \'e kapının tokma)(ını 

tutarak seslendi: 

llani şu mahut mektep yok mu? 

Size bu bapta bir şey ifşa ı>dc -

yim de gönlünüz rahat etsin. 

Mektubun kopyasını almamıştım. 

Binaenaleyh aslı dostumda bulu

namaz. Zaten birinin polis mü -

diriyeti ilnünde beni beklemesi 

masalı andırıyor değil mi? Haydi 

efendiler! Rahat uyuyı.ınuJ .... Ge-

TürlC melrtep eri e ay ı eserlın 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Sattn Kuru~ 

Büyü.k ve ya bir çok defa için verilen uaolarla 
hususi nıahiyeueki ilAnlann ücreti 

6·8 inci sayfada 12,50 

5 " • 25 
4 • • 4Q 

idare ile lararla~tırılır. 2 ., • {00 
I ,, 200 

Gu.etcrniz:c huıud ilıi.n kabul ecien yer: ı~s inci saytada }ıo 
ı resıni il<\nJar H. S. H. ilAnat acente•i • , 

.... _. --- -

Kastamuni vilayeti nden: 
Oı·açlaıı Zafı-aııbolu hududuna kadar talın~ 

neıı 40+000 kilometre: 
Kasıamuni vilayeti dahilinde balada muharrer yol güzergillııııın 

tayiru, plan moktaı tufanı ve arzaniltrile sair ameliyatı besabiye· 

!erinin ve bil'umum imal:iu sanayiye proje ve evrakı keşfiyelcrinin 

Nafia vekU!etince tamim her vil~yet Nafia dairesinde bulunan 

şartnameler dahilinde birer nusha (Halk) iiıcrindc bulunmak 

şartile dörder nusha tanzim 22 nisan 341 tarih ve 661 numar•l! 

münakasa kanuna tefikan 25 kıtnunuevl tarihinden 25 şubat tarihine 

miisadif pazenesi gününün 14 saatına kadar kapalı zarf usulile 

münakasaya vazedilmiştr. Onar kilometre kısımlar iizcrioe evrak! 
keşfiyesi tanzim edileceğinden birinci kanun behemhal 15·5-929 

tarihinde teslim edileeekıir. Mütebaki aksamı da mezkOr tariluen 

itibaren iki malı zarfında ikmal edilecektir. Bu iti münhasiren 

diplomaları N. V. tince musaddak yollar grubu tarafından yap• 

ııraeağını taa~lıiit edenler münakasaya dahil olmak için 600 lira 

depozito vaz·ı l:lzımdır. İhalesi Kastamuni encümeni Vilftyetince 
icra edilecektir. 

Posta ve telgraf uınunı nıüdiirHiğü lavazıın 
nıi.idüriyetinden: 

idaremiz seyyar ve nakliye memurlarına imal ettirilecek 150 • 

180 takım eibise ile kasket kapalı zarf usulifc münakasaya konul

muştur. 20 kanunusani 929 pazar günü münakasası icra o1nnaca

g-ından taliplerin bubaptaki şartnameyi görmek için lıcr gün şartna

medeki tarilaı dahilinde hazırlanacak tekli[ mektuplarının tevdii 

için de mezkOr tarihte ve saat on dört buçukta İstanl:ıulda Yeni 

postanede mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Üstubi mübayaası 
Tütün inhisarı ınüdüriyeti unıumiyesindeıı: - ' . ) 

7000 kilo Avrupa mali beyaz Ustubi alınacağından itaya talip 
1 

olanların numunelerile birlikte i9-l-1929 cumartesi günü Oalatada 

mübayaat koınusyonuııa gelmeleri, 

Levha imali 
Mülhakat ıçin 300 adet kapı levhası yaptırılacağındaıı talip 

olanların 19-1-929 cumartesi güııfı saat oııda Gaiatada müMvııat 

komusyoııuııda bulunmaları ve her gün mııııneyi görmek üzre 

müracaatları. 

polarimetre aleti mübayaası 
Tütün inhisarı müıHiriyeti umunıiyesiııdeıı: 

l<imyahaııe için zays maınulfıtindan bir adet Polariınetro al eti 

alınacağından talip olanların 19-1-929 cumartesi ğünü saat 10 da 
Oalatada mübayaat koınusyonuna gelmeleri. 

lstanbul l\lahkeınei Asliye ikin· 
ci hukuk dairesinden : 

Mustafa Kemal, Mehmet Valıbi, 
Kerim Beylerle Y cgAne Ilanımın 

Yeclikuledc İmrahor caddesinde 
l 3 J numarada mukim Ali Eşref 

Bey aleyhine ikame eyledikleri 
zamanı vesayetine ait matbuat da
vasından dolayı mumaileyh Ali 
Eşre[ Be)·in ikaınetgfthının meç-

Vilayet Daimi Encümeninden 
Bozhane köprüsü ınuhafaz:ı 

duvarları sıvası re pel'r ile imla 

inşaaanın bedeli keş{[ 12 r 8'l lii"a 

7 kuruştan ibaret olup 9 şubat 1 

929 tarihine msüadif çar~anb:ı 1 

' günü saat on bire kadar kapalı 

zarf usulile münakosaya konul· l 
muştur taliplerin teminat ve tek-

fif mektuplarını \•akt< muanene 

kadar im eylemeleri. 

Şaban 4 II][[I Burç: Cedi İ 
Salı 

huliyctinc binaen ihlnen icra kılı· 
nan tebligat üzerine müddeti mu
ayycnesi ıarfıııdn cevap ita etme

di~inden hukuk usul muhakeme· 
!eri kanununun 141 inci maddesi 
mucibince hakkında gıyap karan 
itthazına ve kararı gıyabinin usu
len kendisine ilanen tebliği lu
zumuna ve tahkikatın 31 kanun
sani 929 perşenbe güııii saat on 
üç buçuğa tayinine tahkikat lı:l
ki:nliğince karar verilmiş ve 
bu baptaki kararı gıyabinin Mah· 
keme divanhanesine talik kılın
mış olduğundan yevmi mezkılrd:ı 

Erkek; Munasip isinı K1Z; 
bizzat gelmesi veyahut tarafından 
musaddak bir vekil göndermesi 
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Yaşar Yesuge 
ve aksi takdirde hakkında tah- Uiinün 1UUiha{ı 
kikaan gıyaben dernm kılınacaj!;ı 1111,.,,,.s,.ul;;;b;;;ü;;;lü;;;o;;;çi.oc;;;k;;;tii;;~i.,d;;;l;;;li,;;;b;;;e;;;tı,...lsıtı,.,ır,...~ 
malum olmak üzre ilanen tebliğ ı· -- ------
olunur. 

ne görüşelim .• 

Bu sözleri söyler söylemez ve 

" Bomanyan " hizmetçisini çu 

ğ1rıııağa vakıt bulamadan deli 

kaıılı dışarı fırladı. 

Giriştiği mücadelede kazanın -

mıştı. 

Sokağıı\ köşesinde "Jojcfin Bal· 

samo, bir araba içinde olarak 

bekliyordıı. "Raul" · arnbaya atlı

yarak 

- Arabacı! "Sen Lazar .. ısta

siyonuna! 

Diye seslendi. \' e sonra sesi 

meserretten titrediği halde Kon

tese dönerek şıı sözleri söyledi: 

- Al listayı işte l:lzım olan 

yedi isim ... 

"Jojefin Balsamo. sordu: 

O halde? .• 

Ne olacak kazandım, Bir 

~fcsul nnidür: 1\hmct Şükrii 

günde iki ıafcr ha : Hem de bu 

ikincisi pek yaman oldu. A mm 

yarabbi ! insan oğlunu içcrlcL• 

mck ne kadar kuhımış ! Bir .. ~ 

cesaret, biraz Yi.b:uhu tcft:kk~ir 

oiraz mantık k:\fi... insü.n :ıznıcr• 

ti mi gareye doğru muhakkak il., . 

rliyor " Bomonyan " yaman bir 

adamdır, değil mi ·• jO?.İiı " ?... 
Halbııki oda senm p,ibl doh"Y' 

yuttu ... ;\!edersin? Talcbenl c if• 

tihar edersin ya ! Bir günde h.• 

nim gibi bir mektepli bir a(cmi 
hem "Bomar>yan" ı, bcm de '·K"I• 

yostron" nun kızını içerilcc;in . 

Ne dersin "Jozefin. ? ... Herhalde 

bu sözlerimden dola)'! ğüccnıni
yorsun ya 7 

Kadın mütebessimane Ccl"lp 

verdiı 

~ Havır ... hayır~ 
(Bitmedi) 


